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Forord
Den utløsende årsaken til denne rapporten var oppfølgingen etter den forferdelige hendelsen
22.7. i 2011. Politiets responstid og responskvalitet er stadig et tema, både i og utenfor politiet
og hver dag må politiet håndtere akutte situasjoner der publikum er i nød og fare. Det har vært
krevende å gi et godt beslutningsgrunnlag for til dels komplekse problemstillinger på kort tid,
deriblant om og hvordan responstid og responskvalitet skal måles. Rapporten har sine klare
avgrensninger og bør derfor ikke tolkes som et avsluttet kapittel. Ved siden av å være et
formelt dokument i en beslutningsprosess i konseptfasen i Endringsprogrammet, er det et
ønske at rapporten kan bidra til videre kunnskapsutveksling på ulike nivåer både i og utenfor
politiet. Det har vært utfordrende å ivareta begge disse hensynene.
01.10.2013
Philip Tolloczko
Prosjektleder
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Politidirektoratet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet etablert et bredt
anlagt endringsprogram for politiet, med hensikt å følge opp 22. juli-kommisjonens
anbefalinger. Politiets egne evalueringer og tilrådningene i innstillingen fra Den særskilte
komité, Inst. 207 S. (2011-2012) skal også følges opp av endringsprogrammet. 22. julikommisjonens rapport, innstillingen fra Stortingets særskilte komité og politiets egen
evaluering og politianalysen peker på behov for å vurdere krav til responstid i politiet.

1.2 Formål
Prosjektet er i konseptfasen i politiets prosjektmodell, som betyr at formålet med rapporten er
å gi et godt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om, og eventuelt hvordan man skal innføre
måling av responstid og responskvalitet i norsk politi. Rapporten skal gi et
beslutningsgrunnlag, jamfør beslutningspunkt 2 i politiets prosjektmodell. Ved en eventuell
beslutning om å gå videre vil neste fase planlegge og konkretisere de konseptuelle forslagene
i denne rapporten.

Figur 1. Politiets prosjektmodell.
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1.3 Mandat
Nedenfor følger utdrag av mandatets formål, effektmål og leveringsomfang.
Formål:
Forprosjektets leveranser er ment å understøtte beslutninger som tydeliggjør målbilder for
responstid og responskvalitet i politiet og hvordan oppnåelse av disse skal måles.
Effektmål:
Effektmål ved evt. beslutning om og deretter implementering av krav til responstid og
responskvalitet:
- Politiets responstid og responskvalitet i akutte situasjoner er målbar.
- Publikum oppfatter rask og forutsigbar bistand fra politiet i akutte situasjoner.
- Første patrulje på stedet er i stand til å løse akutte og ekstraordinære hendelser som
ikke krever kraftsamling.
Tabellen nedenfor viser utdrag fra leveringsomfanget og med henvisning til kapittel i teksten:
Mandat
Tekst
Prosjektet skal gjøre en vurdering av dagens situasjon mht.
Kapittel 6 og 7
responstid og responskvalitet
Utredningen av responstid og responskvalitet skal diskutere Kapittel 6 og 7
hvordan lokale forskjeller i kriminalitetsbilde, geografiske forhold,
hendelsens alvorlighet og evt. andre særlige forhold kan påvirke
responstid og responskvalitet
Om det bør stilles krav til responstid og responskvalitet i politiet
Kapittel 3,4,5,6,7,8 og 9
Hvilke hendelser krav til responstid evt. bør gjøres gjeldende for
Kapittel 6
(type meldinger)
evt. hvilke krav som bør stilles til responstid og responskvalitet,
Kapittel 6
herunder drøfting av felles nasjonale krav vs. differensierte krav
Konsekvenser av innføring av krav til responstid og
Kapittel 6 og 7
responskvalitet, herunder hvilke synergier man kan oppnå på andre
områder enn beredskapsområdet
Hvilke metoder og verktøy som er egnet til å måle responstid og
11
responskvalitet
Vurdere gjennomført piloter i enkelte politidistrikt
11
Det skal drøftes hvilken politibemanning som må forutsettes for at Ikke drøftet
ulike krav til responstid og responskvalitet skal kunne realiseres

1.4 Avgrensning
Det ble tidlig klart at det innenfor prosjektets rammebetingelser var behov for en avgrensning
av leveringsomfanget. I samråd med prosjekteier har prosjektet ikke utredet hvilke
virkemidler for at eventuelle spesifikke krav om responstid og responskvalitet skulle nås, som
for eksempel ressurser, kompetanse. Øvrige prosjekter i Endringsprogrammet, samt øvrige
tiltak i politiet, vil bidra til en eventuell måloppnåelse. Prosjektet har avgrenset seg til akutte
og ekstraordinære hendelser som ikke krever kraftsamling, jf. effektmålet i mandatet.
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1.5 Prosjektets sammensetning
Prosjektleder:
Politiinspektør Philip Tolloczko

Politidirektoratet

Prosjektdeltagere:
Politioverbetjent Nils Erik Eggen
Politiinspektør Erling Fosse
Lensmann Bjørn Følstad Larsen
Politioverbetjent Terje Lindahl
Seniorrådgiver Benedikte Lindland
Lensmann Tarjei Leinan Mathiesen
Lensmann Anne Margrethe Ruud
Politiførstebetjent Geir Arne Sjøhagen

Sogn og Fjordane politidistrikt
Politidirektoratet
Midtre Hålogaland politidistrikt
Østfold politidistrikt
Politidirektoratet
Vest-Finnmark politidistrikt
Agder politidistrikt
Sør-Trøndelag politidistrikt

1.6 Prosjektgruppens arbeid
Gruppens medlemmer har stort sett bestått av tjenestepersoner med bred erfaring fra etaten,
med kompetanse og erfaring som ledere for innsatspersonell og operasjonssentral. Videre har
gruppen også bestått av statsvitere og saksbehandlere i Politidirektoratet. Arbeidsgruppens
medlemmer har vært delvis fristilt fra ordinære oppgaver ved sine tjenestesteder.
Prosjektet har hatt til sammen 9 felles samlinger. Prosjektet har bl.a. gjennomført besøk hos
Rigspolitiet i Danmark og Rikspolisstyrelsen i Sverige. Prosjektet har hatt uformelle møter
med blant annet Helsedirektoratet og Kommunenes Arbeidsgiver-, interesse – og
medlemsorganisasjon. Prosjektet har i tillegg innhentet erfaringer fra flere politidistrikter.
Prosjektet har fått bistand fra Politiets Data- og Materielltjeneste og Locus i forbindelse med
analyse av responstiden.
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1.7 Definisjoner
For å kunne gjennomføre en utredning måtte prosjektet ta utgangspunkt i noen definisjoner.
Nedenfor følger kort beskrivelse og drøftelse av definisjonene som ligger til grunn for denne
utredningen. I Politiets beredskapssystem del I (PBS I) (Politidirektoratet, 2011) har man delt
inn hendelser inn en forberedelsesfase, gjennomføringsfase og etterarbeidsfase. Prosjektets
målbilde har vært to sentrale aktiviteter i gjennomføringsfasen:
• Meldingsfasen
• Aksjonsfasen

Figur 2. PBS I, hendelsens faser.

Forberedelsesfasen vil inneholde viktige dimensjoner som kapasitetsbygging og kompetanse.
Det pågår flere prosjekter i Endringsprogrammet som utreder denne fasen, blant annet
prosjektene kompetanseheving på operasjonssentralen og kompetanseheving for
innsatspersonell.
1.7.1 Definisjon responstid
I rapporten ”Politiets responstid” ble responstid definert som ”Responstid er den tiden det tar
fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet” (Politidirektoratet
2008). PBS I har ingen definisjon på begrepet responstid. Det eksisterer pr i dag ikke en
nasjonal modell i politiet som konkretiserer responstid og de ulike tidsvariablene i
arbeidsprosessen, slik som blant annet modellen for akuttmedisinske tjenester i Helsesektoren
(Helsedirektoratet 2012). Prosjektgruppen var nødt til komme frem til en detaljert
prosessmodell for å kunne foreta en vurdering av behovene om måling av responstid.
Prosjektoppgave fra PHS for LOU II i 2013 ved Løland, Throndsen, Bergseth, Rendal og
Strand, og masteroppgave av Ladstein (2013) opererer med grove og tidvis ulike modeller og
med noe ulik begrepsbruk. Disse modellene kan være et uttrykk for manglende
standardisering og detaljering av kjerneprosessene i politiet. Prosjektgruppen har foretatt en
prosesskartlegging, og blant annet sett hen til helsesektorens definisjonskatalog for
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akuttmedisinske tjenester, samt modellene nevnt over og anbefaler at modellen nedenfor kan
danne et utgangspunkt for endringstiltak rettet mot beredskapsområdet:
Patr. ledig

Patr. avsl. på stedet

Aksjons
tid

Transp. etterarb. mm.

OPERASJONSSENTRAL-TID

Kontr. på stedtet

Vurderings Iverksettelses Klargjørings Utryknings Forberedelsestid
tid
tid
tid
tid
tid

Patr. arb/trapper ned

Patr. aksjonerer

Patr. forbereder

Patr. på stedet

Patr. starter

Patr. varsles

Aksess
tid

Oppdr. besluttet

PUBL.-TID

Mld. besvares/vurderes

Melding mottas

Hendelse
Varslings
tid

Nedtrappings Avslutnings
tid
tid

INNSATSPERSONELL-TID

POLITIETS
RESPONSTID

POLITIETS
INNSATSTID

ANVENDT
TID

Figur 3. Modell for responstid.

Modellen bør imidlertid bearbeides og raffineres ytterligere i videre prosjekter. Modellen tar
ikke høyde for meldinger som ikke går via operasjonssentralen, det vil blant annet si der
politiet selv initierer tiltak eller der publikum tar direkte kontakt med patrulje.
Prosjektgruppen har vurdert om responstid burde utvides til å inkludere tidsstemplet for når
politiet har ”nøytralisert situasjonen”, eller har ”kontroll på stedet”. Dette tidspunktet kan
være viktig, sett både fra politiets ståsted og ikke minst for publikum. Prosjektgruppen har i
midlertidig kommet frem til at responstid som begrep fortsatt skal avgrenses til ”fremme på
stedet”. Dette begrunnes delvis med at ”fremme på stedet” er enklere å måle, men kanskje
først og fremst at denne tiden vil være meget situasjonsavhengig. Prosjektgruppen
understreker at det konseptuelt bør være mulig å fange data for når man har ”kontroll på
sitasjonen” og er derfor inkludert i denne modellen og også drøftet senere. Prosjektgruppens
forslag er at definisjonen av responstid fra 2008 fortsatt bør gjelde:
Responstid er den tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet
er på stedet
1.7.2 Definisjon responskvalitet
Begrepet responskvalitet er ikke definert i PBS I. Prosjektet har ikke funnet noen klar
definisjon på responskvalitet i andre overordnede styringsdokumenter. Noen politidistrikt har
begynt å se på begrepet responskvalitet, men det finnes ikke én felles definisjon nasjonalt. Det
kan derfor være naturlig å se på hvordan kvalitet defineres for staten. Statlig veileder for målog resultatstyring (DFØ, 2010, s.25) definerer kvalitet slik:
” Kvalitet uttrykker nytteegenskaper ved produksjonen. Styringsparametere som viser
kvalitet, er viktige i offentlig sektor, hvor det ikke eksisterer et marked. Ofte er det
behov for å benytte flere kvalitetsparametere parallelt, herunder styringsparametere
som kan måles relativt objektivt (produksjonsorientert kvalitet) og styringsparametere
som tar utgangspunkt i aktuelle aktørers subjektive vurdering av kvalitet (opplevd
kvalitet).”
Kvalitetsbegrepet er i samme veileder illustrert slik:
6

Figur 4. Resultatkjede.

Samfunnseffekten av politiets operative arbeidsprosess tilsvarer samfunnseffekten av at første
patrulje kommer til et åsted og løser et oppdrag. Samfunnseffekten kan bestå av reddet liv og
begrenset skade. Sideeffekter av dette igjen kan være positiv påvirkning av publikums
trygghetsfølelse eller økt tillit til politiet.
I Endringsprogrammets programbeskrivelse er responstid og responskvalitet definert som
gevinster for blant annet bemanning og kompetanse. Kompetanse hos innsatspersonell og ved
operasjonssentralen har blitt utredet av andre prosjekter i Endringsprogrammet. Kompetanse
er en faktor som påvirker politiets responstid og responskvalitet for eksempel gjennom hurtige
og riktige handlingsmønstre.
Prosjektgruppen har i denne utredningen avgrenset responskvalitet til i hvilken grad politiets
respons innfrir samfunnets og publikums forventinger, samt de standarder og krav politiet selv
stiller til det operative arbeidet. Prosjektgruppen mener at kvalitet må relateres til en standard
eller forventning for å kunne måles og gi mening. Tidsfaktoren i arbeidsprosessen utgjør
responstiden. Responstid er således en variabel som inngår i responskvaliteten. Responstiden
påvirker kvaliteten og omvendt. Det å komme raskt frem sikrer ikke nødvendigvis at
oppdraget blir løst med tilstrekkelig kvalitet.

Figur 5. Begrepenes forhold til hverandre.
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2 Sammendrag
2.1 Responstid og responskvalitet bør måles
Utredningen viser at det er i dag mange og tydelige overordnede føringer og forventninger om
at politiets responstid og responskvalitet skal måles. Enkelte føringer går også på at det også
bør stilles krav til politiets responstid. Det er også tydelige forventninger om at politiet skal
utnytte sine ressurser mest mulig effektivt.
Kunnskap og åpenhet om politiets responstid og responskvalitet vil kunne bidra til
forventningsavklaringer til politiets beredskapsnivå. Utredningen viser også at det er et behov
for mer kunnskap om responstid og responskvalitet i deler av politiets arbeidsprosess for å
legge til rette for erfaringslæring. Det er også identifisert mulige uønskede konsekvenser i
deler av arbeidsprosessen ved å stille krav. Det anbefales at det måles på både responstid og
responskvalitet for å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag, før man tar stilling til spesifikke
krav.
Identifiserte nytteverdier:
•
•
•
•

Bedre resultatorientert ledelse – bedre dimensjonering av innsatsfaktorer
Bedre erfaringslæring – riktigere beredskapstiltak
Bedre operasjonell ledelse
Bedre kommunikasjon med publikum og involverte

2.2 Dagens responstid
Politiet har ingen standardisert måling av responstid og har dermed ingen enhetlig oversikt.
Den tilgjengelige informasjonen gjør det vanskelig å få pålitelige og troverdige data om
responstid. For at politiet skal få mer kunnskap er det viktig å avgjøre hvilke elementer i
arbeidsprosessen som er viktige å måle, og eventuelt forbedre. Prosjektet har vurdert dagens
responstid med bakgrunn i to ulike kilder. Det er til dels stor usikkerhet knyttet til utvalg,
metode og datakvalitet. Funnene må derfor ikke tas for å være absolutte.
• Politiets nasjonale gjennomsnittlige responstid for oppdrag som antatt haster varierer
mellom 22,4 og 23,7 minutter.
• Nasjonale gjennomsnittlig responstid natt til lørdag og natt til søndag er henholdsvis
15,5 og 16,8 minutter.
• Politiets responstid varierer med befolkningstettheten.
Aksesstid (fra melding mottatt til melding besvart)
Dagens aksesstid for nødanrop til 112 er i gjennomsnitt 6,6 sekunder. 84 % av anropene
besvares innen 20 sekunder. Dette intervallet kan enkelt måles i dag. Å besvare anrop i tide er
en kritisk aktivitet, men aksesstiden utgjør en liten andel av den totale responstiden. Krav til
aksesstid er foreslått.
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Vurderingstid (fra melding er besvart til oppdrag er besluttet)
Dette intervallet er ikke lett målbart i dag. Kvalitativt gode vurderinger og samtaler ved
melding er viktig og resultatkrav i denne fasen er uegnet.
Iverksettelsestid (fra oppdrag er besluttet til patrulje er varslet)
Undersøkelser tyder på at dagens iverksettelsestid er i gjennomsnitt åtte minutter (Ladstein
2013). Denne tiden er antagelig mest avhengig av ledige innsatspatruljer. Resultatkrav på
nåværende tidspunkt er vurdert som uegnet.
Klargjøringstid (fra patrulje er varslet til utrykning starter)
Det er i dag ukjent hva klargjøringstiden er og den er ikke direkte målbar. Dette intervallet
kan påvirkes i positiv retning av politiet selv, spesielt ved beredskapsvakt. Det er behov for å
få mer kunnskap om dette tidsintervallet.
Utrykningstid (fra utryknings starter til patruljen er fremme på stedet)
Undersøkelser tyder på at utrykningstiden i gjennomsnitt er 14 minutter (Ladstein, ibid).
Tiden er i liten grad målbar i dag. Tiden er avhengig av hvor patruljen var ved oppstart i
forhold til oppdragsadresse, og regionale og lokale forhold. Utrykningstid bør differensieres i
forhold til befolkningstetthet. Resultatkrav er ikke foreslått.

2.3 Dagens responskvalitet
Responskvalitet beskriver i hvilken grad politiets respons innfrir samfunnets og publikums
forventinger, samt de standarder og krav politiet selv opererer med. Det er først og fremst
aktivitetene og oppgavene i meldingsfasen og aksjonsfasen som vurderes. I meldingsfasen
drøftes kvaliteten på mottak av melding, og kvaliteten i samtalen mellom publikum og andre
aktiviteter i meldingsmottaket. I gjennomføringsfasen drøftes utfall av oppdragsløsningen i
henhold til politiets standard. Prosjektet vurderer også publikums oppfattelse av kvaliteten i
oppdragløsningen. Prosjektet har avdekket at det finnes lite systematisert oversikt over
politiets responskvalitet.
2.3.1 Publikums forventinger
Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse (POD, 2012) viser at andel av befolkningens som
har et godt inntrykk av politiets tilgjengelighet ved akutt behov for hjelp (uavhengig av om de
har hatt akutt behov for hjelp eller ikke), er 59 %. Innbyggerundersøkelsen 2012
(Politidirektoratet, 2012). Undersøkelser tyder på at publikum er mindre tilfreds etter å ha hatt
kontakt med politiet i akutte situasjoner.
2.3.2 Oppfyllelse av politiets nasjonale standarder
Det er vanskelig å gi et presist bilde av dagens responskvalitet. I hvilken grad politiet
oppfyller sine standardprosedyrer eller tiltak er lite tilgjengelig fordi data i stor grad lagres
ustrukturert, men også fordi det finnes få nasjonale og enhetlig standarder som er
implementert.
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2.4 Anbefalt implementering
Det er behov for mer kunnskap om politiets responstid og responskvalitet. Nedenfor følger
anbefalte alternativer og gjennomføringsplaner.
2.4.1 Gjennomføringsplan responstid
Prosjektet anbefaler at responstiden blir målt ved hjelp av en kombinasjon av elektroniske
statusmeldinger fra politiets innsatspersonell, kombinert med automatisk loggføring av
patruljenes posisjon (GPS-sporing). Dette vil gjøre det mulig å måle tidsforløpet gjennom hele
arbeidsprosessen, og å måle responstid med størst mulig presisjon. Ved mest mulig bruk av
elektroniske statusmeldinger, i stedet for tale, forsinkes operative arbeidsprosesser i mindre
grad. Med automatisk logging av når patruljen er fremme på stedet vil man kunne kontrollere
for manuelle tidsstempler. Det anbefales at det etableres et planleggingsprosjekt i politiets
prosjektmodell for å implementere tekniske løsninger samt utvikling og spesifisering av
rapporter.
2.4.1.1 Estimert kostnad
Total årlig kostnad er estimert til kr. 8 232 000,-. Kostnadene fordeler seg som følger:
Tabell 1. Kostnader med innføring av responstid.

Responstid

Valgt kombinasjon

Teknologiinvestering

9.408.000

Kostnadsfordeling (5 år)
Vedlikehold
POD-arbeidskraft

1.881.600
2.822.400
3.528.000

Årlige kostnader

8.232.000

Arbeidsgruppen har ikke estimert kostnader for eventuelle mobile enheter for elektroniske
statusmeldinger ettersom det pågår aktiviteter rundt dette i parallell i politiet, se
alternativanalysen for nærmere redegjørelse. Det forutsettes imidlertid fra PDMT sin side at
mobile enhetene understøtter praktisk bruk i felt. Mobile terminaler for måling av responstid
vil potensielt sett kunne støtte andre operative behov og disse behovene bør sees i
sammenheng.
2.4.1.2 Gradvis innføring
Kort sikt
Dersom dette alternativet velges må det inngås drøftelser snarest mulig med arbeidstagernes
tillitsvalgte. Dersom det blir enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstagers tillitsvalgte og
ansatte informeres kan oppstart av lagring av GPS-spor skje raskt. Politidirektoratet kan da
begynne med manuelle beregninger av responstiden med lignende metodikk som er benyttet
av prosjektgruppen i denne oppgaven. Dette kan brukes til å øke kunnskapen internt i
Politidirektoratet om responstiden og videreutvikle metodikken. Kostnadene ved dette vil i
hovedsak være knyttet til årsverk ved Politidirektoratet. Det vil i midlertidig være stor
usikkerhet knyttet til data og nytten er begrenset.
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Mellomlang sikt
Det må planlegges, eventuelt testes ut valg av plattform for elektroniske statusmeldinger,
endringer av sambandsreglement og planlegges opplæring. Videre må IKT-systemene
videreutvikles for å integrere Politioperativt system og GPS-data, samt utvikle standardiserte
rapporter i politiets PAL-løsninger. Rapportene skal legges til rette for erfaringslæring.
I tabellen nedenfor er det skissert et meget grovt gjennomføringsløp. Det er stor usikkerhet
knyttet til dette gjennomføringsløpet og flere forutsetninger.
Responstid

2013
2. halvår

1. halvår

2014
2. halvår

1. halvår

2015
2. halvår

Tilrettelegging for aksesstid, rapporter og digitale terminaler
Alle politidistrikt med digitale terminaler
Avklare og enighet med tilltisvalgte om GPS
Logging for manuell GPS analyse
Harmonisering kodeverk PO
Avklare mobil plattform
Planlegge piloter for elektroniske statusmeldinger
Piloter for elektroniske statusmeldinger
Automatisk GPS analyse
Elektroniske statusmeldinger

2.4.1.3 Gevinstrealisering
Gevinsten, i form av mer resultatorientert ledelse og bedre erfaringslæring, vil ikke realiseres
før data blir anvendt i enten mål- og resultatstyringen eller i erfaringslæring. Det er derfor
viktig at den kommende kvalitetsreformen og prosjektet i Endringsprogrammet om
erfaringslæring bidrar til gevinstrealisering. Det er en kritisk suksessfaktor at kunnskap om
responstid og responskvalitet blir anvendt riktig.
2.4.2 Gjennomføringsplan responskvalitet
Prosjektet anbefaler at responskvaliteten måles ved å kombinere tre datatyper. Disse er data
fra måling av publikums oppfattelse av kvalitet, objektiv måling av oppnåelse av politiets
operative standarder (tiltakskort), samt å kunne sammenligne operative tiltak med utfall av
straffesak. Sammen vil disse metodene gi en robust måling av responskvaliteten. Det
anbefales at det etableres et planleggingsprosjekt i politiets prosjektmodell som løper parallelt
med prosjektet for responstid. Prosjektgruppen mener en kombinasjon av alternativene vil gi
et mer helhetlig bilde av responskvalitet, og med flere kilder vil man kunne vurdere bredden
av responskvaliteten på et oppdrag. I sum kan disse ulike alternativene gi oss et helhetlig bilde
av responskvaliteten og et grunnlag for å analysere arbeidsprosessen for å forstå hvordan
oppdraget ble løst.
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2.4.2.1 Estimert kostnad
Kostnadene er i hovedsak knyttet til utvikling av IKT-løsninger, samt bemanning i
Politidirektoratet for faglig utvikling og analyse av resultatene.
Tabell 2. Kostnader med innføring av responskvalitet.

Responstid

Valgt kombinasjon

Teknologiinvestering

9.664.000

Kostnadsfordeling (5 år)
Vedlikehold
POD-arbeidskraft

1.932.800
2.899.200
5.880.000

Årlige kostnader

10.712.000

2.4.2.2 Mulighet for gradvis innføring
Det vil være mulighet for å innføre dette tiltaket gradvis. De ulike alternativene er ikke
avhengig av hverandre.
Kort- og mellomlang sikt:
Dersom man ønsker å velge en mindre ambisiøs tilnærming, eller ønsker en gradvis innføring,
innstiller prosjektet på alternativ 3, tiltaksbasert måling. Dette tiltaket vil bidra til å måle i
hvilken grad politiet oppfyller sine egne standarder som vil være dekke et viktig behov. Dette
alternativet har klare synergieffekter til anbefalt alternativ for måling av responstid.
Tiltaksbasert måling vil kunne bidra til mer enheltig metodikk inne på operasjonssentralene,
bidra til bedre vurdering av innkomne nødanrop og dermed også mer presise data for
responstid. Videre vil dette prosjektet bidra til mer enhetlig oppgaveløsning også inne på
operasjonssentralene. Dette tiltaket er i stor grad samsvar med det prosjektutredningen om
kompetanse på operasjonssentralen har foreslått som ”nasjonal operasjonell standard”.
Nedenfor vises en meget grov tidsplan for mulig gjennomføring. Denne planen har flere
forutsetninger og det er knyttet stor usikkerhet til en eller flere av aktivitetene.
Responskvalitet

2013
2. halvår

1. halvår

2014
2. halvår

1. halvår

2015
2. halvår

Utarbeide nasjonale tiltakskort
Kravspesifisere tiltakskort
Utvikle løsning for tiltakskort
Lansering tiltakskort
Planlegging publikumsundersøkelser
Piloter og gjennomføring
Planlegge straffesakskobling
Utvikling straffeskskobling

2.4.2.3 Gevinstrealisering
Gevinsten, i form av mer resultatorientert ledelse og bedre erfaringslæring, vil ikke realiseres
før data blir anvendt i enten mål- og resultatstyringen eller i erfaringslæring. Det er derfor
viktig at den kommende kvalitetsreformen og konseptutredningen om erfaringslæring bidrar
til gevinstrealiseringen. Det er en kritisk suksessfaktor at kunnskap om responstid og
responskvalitet blir anvendt riktig.
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3 Nåsituasjon
I dette kapittelet redegjøres kort for om og eventuelt hvilke krav det stilles til responstid og
responskvalitet. Dagens responstid og responskvalitet drøftes senere.
Rapportering, krav nasjonalt nivå:
I dag er det ingen konkrete krav til politiets responstid eller responskvalitet. Det finnes dog
noen lokale initiativ i politidistriktene med noen mål innenfor visse intervaller i politiets
arbeidsprosess. Politiets målstruktur og manglende mål på beredskapsområdet har vært
behandlet i blant annet 22.juli-kommisjonens rapport, i innstillingen fra den særskilte komite
og i Politidirektoratets ROS analyse (POD, 2012), samt politianalysen (NOU: 2013:9).
I tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet for 2013 under hovedmål 3 "Økt
trygghet og styrket samfunnssikkerhet" fremkommer krav om beredskapsarbeidet. I delmål
3.1 "effektiv og god håndtering av forhold som skaper utrygghet” bes Politidirektoratet
vurdere å rapportere på responstid. Politidirektoratets føringer til politidistriktene vedrørende
beredskap er forankret i disponeringsskrivet og for 2013 har Politidirektoratet pålagt
politidistriktene å gjennomføre "Risiko- og sårbarhetsanalyser" på beredskapsområdet.
Politidirektoratet er kjent med at enkelte distrikter har i utarbeidelsen av slike ROS-analyser
lagt til grunn ulike målinger av responstid og responskvalitet.
I årets disponeringsskriv til politidistriktene (POD, 2013), under hovedmål 1, "økt trygghet
for borgerne gjennom redusert kriminalitet" er det uttrykt et delmål om operative funksjoner:
Politidistriktene må sørge for nødvendige beredskapsordninger, tilfredsstillende
responstid og tilgjengelighet slik at publikum kan få hjelp ved behov. Dette er et
sentralt element for å skape trygghet hos befolkningen. Beredskapsordningene skal
forankres i en dokumentert analyse.
Det er ikke indikert hva som er tilfredsstillende responstid, noe som skaper en utfordring for
både distriktene og Politidirektoratet dersom en ønsker å vurdere om delmålet er oppfylt.
Dagens føringer fra Politidirektoratet er indirekte med på å skape et behov for måling av
responstid og responskvalitet.
Det er flere politidistrikter som har målsettinger om intervaller i responstiden. Noen av disse
er omhandlet senere.
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4 Normative behov
Normative behov kan være politiske føringer, lover og regler og etatsinterne retningslinjer.
Gjennom dokumentanalyser har prosjektgruppen søkt å identifisere normative behov
vedrørende spørsmålet om det skal måles, eventuelle krav til responstid og responskvalitet, og
hvordan måling bør skje. Formålet har vært å få frem føringer for om det skal måles, og
eventuelt om det er noen krav som er fremmet i den forbindelse. Formålet har også vært å få
frem hva slags føringer som gjelder dersom man faktisk velger å måle responstid og
responskvalitet.

4.1 Føringer om måling av responstid
Responstid og responskvalitet vil være avhengig av politiske føringer om det generelle
beredskapsnivået. Dette ble senest behandlet i Stortingsmeldingen om Terrorberedskap (Meld.
St. 21 2012-2013) der regjeringen fastsatte følgende mål for beredskapsnivået:
”Befolkningen skal oppleve stor grad av trygghet for liv, helse og viktige verdier. I
tillegg er det et mål at samfunnets grunnleggende funksjonsevne skal gjenopprettes
når alvorlige hendelser inntreffer. Målet om å skape stor grad av trygghet har både
betydning for hvordan offentlige myndigheter innretter det forebyggende
samfunnssikkerhetsarbeidet og for hvilken kapasitet vi bygger opp for å kunne
håndtere hendelser når de først inntreffer.”
Videre trekker Stortingsmeldingen (ibid) frem en rekke dilemmaer og avveininger:
”Bruken av for eksempel økonomiske ressurser og arbeidskraft må balanseres mot
behovet for å benytte de samme begrensede ressurser til andre samfunnsoppgaver. Det
må vurderes hvor store ressurser samfunnet bør bruke på å gjøre oss mindre
risikoutsatt, og hvordan ressursene som brukes på samfunnssikkerhet skal fordeles
innbyrdes. I arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap må vi i tillegg akseptere
omkostninger ved forhold som ennå ikke har inntruffet, og som kanskje ikke kommer til
å inntreffe… Kommisjonen oppfatter blant annet at de demokratiske omkostninger
knyttet til systemer som har som ambisjon å eliminere enhver risiko for terrorangrep
er for store. ”En viss risiko må vi leve med”.”
I Stortingsmeldingen (ibid) trekkes det også frem at det må være en viss risikoaksept, men at
beredskapen må ta utgangspunkt i lokale forhold som befolkningstetthet og topografi, og
sannsynlighetsvurderinger av hvor og når hendelser inntreffer. Det er prosjektgruppens
vurdering at det derfor ikke er lagt noen generell eller direkte føring om politiets
beredskapsnivå. Dermed eksisterer det heller ingen konkret referanse for et krav om
responstid og responskvalitet. Prosjektgruppen mener kunnskap om politiets responstid og
responskvalitet vil kunne bidra til en slik avklaring, samt at responstid må kunne måles i
forhold til topografi og befolkningstetthet.

14

I Stortingsmeldingen om terrorberedskap (Meld. St. 21 2012-2013) fremgår følgende:
”Justis- og beredskapsdepartementet stiller derfor i tildelingsbrevet for 2013 krav til
POD om å rapportere på og vurdere responstid og eventuelt komme med forslag til
forbedringstiltak. Når det foreligger bedre oversikt over den faktiske responstiden vil
departementet be direktoratet vurdere hvilke konkrete krav til responstid som bør
stilles, og om kravene bør variere ut fra bosetning, geografiske forhold og hendelsens
alvorlighetsgrad.”
Prosjektgruppen vurderer dette slik at det er et politisk behov for bedre oversikt over den
faktiske responstiden før en vurderer krav.
4.1.1 Politianalysen NOU 2013:9
Politianalysen har gjort en grundig utredning av norsk politi. Politiets faktiske responstid ble
ikke målt, men man beregnet kjøretid og avstander for publikum til/fra tjenestesteder. Flere av
utfordringene som politianalysen har avdekket har også blitt avdekket gjennom prosjektets
egen utredning. Prosjektet har vurdert det slik at anbefalingene fra politianalysen er å regne
som normative behov og føringer. I dette kapittelet trekkes ut anbefalinger fra politianalysen
som i hovedsak knytter seg til kvalitetsforbedringer (kvalitetsreformen).
4.1.1.1 Standardiserte arbeidsmetoder og prosesser
Nåsituasjonen har beskrevet utfordringene med manglende standarder. Politianalysen har
følgende direkte relevante anbefalinger:
• ”opprette standarder for teknologiske verktøy og utstyr slik at politidistriktene bruker
de samme verktøyene og bruker disse likt”
• ”utvikle nasjonale standarder for prioritering av oppdrag, standarder for
rapportering av avsluttede oppdrag og måling av responstid slik at man sikrer
enhetlig respons på tvers av etaten og muliggjør sammenligninger mellom
politidistriktene”
(NOU 2013:9 s. 45)
Prosjektgruppen vurderer dette som tydelige og klare anbefalinger som fremhever behovet for
standardisert og enhetlig måling av responstid og responskvalitet.
4.1.1.2 IKT
Ved måling responstid og responskvalitet vil IKT være et sentralt virkemiddel. I
politianalysen trekkes frem
• ”at politiet akselererer implementeringen av kritiske systemer innen det
politioperative området basert på standardiserte løsninger og hyllevare, slik som nytt
politioperativt system og mobile løsninger og kartverk for patruljebiler.”
(NOU 2013:9 s. 44)
IKT verktøy er sentralt for måling av responstid og responskvalitet og politianalysens
anbefaling har medført at prosjektgruppen har vurdert og identifisert alternativer som kan
realisere måling på kort- og mellomlang sikt.
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4.1.1.3 Prestasjonsledelse
Måling understøtter ledelse. Politianalysen oppsummerer sine anbefalinger slik:
• ”tydelighet på hvilke resultater det forventes at ledere og medarbeidere i politiet
leverer”
• ”måleparametere som dekker helheten av virksomheten, inkludert resultatoppnåelse,
kostnadseffektivitet, og andre relevante faktorer”
• ”jevnlig måling av resultater og systematisk sammenligning av oppnådde resultater på
tvers av etaten for å identifisere områder der det må settes inn tiltak”
(NOU 2013:9 s. 44)
4.1.1.4 Kunnskapsbasert løsning
Mangelen på gode data er en av utfordringene avdekket av prosjektet. Dette har også
politianalysen avdekket. Politianalysen har følgende anbefaling:
• ”utvikle nasjonalt forankrede rutiner for enhetlig og kvalitativ føring av data. For å
kunne gjøre sammenligninger og analyser på tvers av politidistrikter og
tjenesteenheter er det behov for rutiner for hvilke standardiserte data som skal føres i
hvilke systemer, og på hvilken måte”
(NOU 2013:9 s. 44)
4.1.1.5 Strukturreform og kvalitetsreform
Politianalysen foreslår to reformer, strukturreform og kvalitetsreform. Etter prosjektgruppens
vurdering er det hensiktsmessig at måling av responstid og responskvalitet innføres slik at
politiet er i stand til å evaluere effekten av disse reformene. Ideelt sett burde politiet hatt et så
godt målegrunnlag som mulig innen strukturreformen trer i kraft.
4.1.2 Erfaringslæring
Retningslinjer for erfaringslæring er gitt i PBS I.
”Politiets beredskap skal utvikles med basis i erfaringslæring” (PBS I, 2011 s.198).
Erfaringslæring bygger på erfaringskunnskap. For at erfaringskunnskap skal bli
erfaringslæring, må den kobles med teoretisk kunnskap. PBS I angir videre at systematisk
erfaringslæring innebærer å ha innarbeidede rutiner for å kunne lære av erfaringene.
Organisatorisk læring skjer når observasjoner og erfaringsbaserte handlinger skaper varige
endringer i organisasjonens struktur og prosedyrer. Måling av responstid er allerede etablert,
på varierende måter, i flere politidistrikt blant annet for å legge til rette for erfaringslæring.
Evaluering er et viktig hjelpemiddel for å få kunnskap om effektivitet, måloppnåelse og
resultater. Den skal ha et positivt formål og konsentrere seg om forhold som kan ha betydning
for fremtidig oppgaveløsning. Den skal ikke ha som formål å avdekke feil og finne
syndebukker (PBS I, 2011 s.199).
Prosjektgruppen mener at føringene i PBS I bidrar til å skape etterspørsel etter måling av
responstid og responskvalitet.
4.1.3 HMS og Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljølovens § 3-1 jf. Internkontrollforskriften §§ 4 og 5 legger føringer for at politiet
skal utøve systematisk HMS arbeid. Politiets HMS styringsinstruks pkt. 1.6.6. pålegger
politidistrikter å kartlegge farer og problemer. I en nylig tilsynssak mot AMK ved Oslo
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Universitetssykehus henviste Helsetilsynet (2013) blant annet til Internkontrollforskriften med
henblikk på hvorfor måling av aksesstid ved AMK-sentralen bør utføres.
Prosjektgruppen vurderer det dit at kunnskap om responstid og responskvalitet kan bidra til å
dokumentere kapasitetsutfordringer eller potensielle faremomenter. Måling av tider og
kvalitet i arbeidsprosess kan bidra til å avdekke for høy arbeidsbelastning. Prosjektet mener
dette gir føringer for at måling av responstid og responskvalitet bør dekke et slikt behov.
Ved å innføre datafangst i stadig større grad, med for eksempel GPS-sporing og registrering
av tidsintervaller for å måle responstid og responskvalitet, må ivaretakelsen av de ansattes
rettigheter tas i betraktning. Når formålet med GPS sporing utvides frå flåtestyring til
rasjonalisering plikter arbeidsgiver så tidlig som mulig å drøfte behov, gjennomføring ig
vesentlig endring av kontrolltiltak, jf. arbeidsmiljølovens § 9-2 første ledd. Kontrolltiltaket
ska jevnlig evaluere behovet. Arbeidsmiljøloven regulerer når arbeidsgiver kan iverksette
kontrolltiltak overfor arbeidstakere. Arbeidsgiver må ha en saklig grunn som ikke innebærer
en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren, jf. aml. § 9-1. Videre skal kontrolltiltaket
drøftes, informeres og evalueres med arbeidstakerne og tillitsvalgte, jf. aml. § 9-2.
I personopplysningslovens § 1 sier at formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at
personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Videre skal
loven bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig
kvalitet på personopplysninger.

4.2 Hvilke meldinger bør måles
Det ligger i prosjektets mandat å vurdere hvilke meldinger som skal måles, dette drøftes i
kapittel 6 og 7. Her nevnes de ulike føringer som angir hvilke meldinger som eventuelt bør
måles. Akutte situasjoner er ikke definert i PBS I. Prosjektet har derfor tolket det slik at man
ønsker en vurdering og ytterligere konkretisering utover det dagens beredskapssystem legger
opp til. I PBS I defineres begrepene uønsket hendelse og ekstraordinær situasjoner slik:
• Uønsket hendelse:
”En uønsket hendelse kan være natur- eller menneskeskapt. Eksempler på uønskede
hendelser kan være ekstreme værforhold, flom, dambrudd, skred, akutt forurensing,
atomulykker, mv. En uønsket hendelse kan være resultat av en tilfeldig hendelse elle
av forsettlige handlinger. En uønsket hendelse inntreffer gjerne uten forvarsel, og
tiltak må kunne iverksettes raskt for å begrense konsekvensene.”
• Ekstraordinær hendelse:
”I utgangspunktet vil en hendelse som er ekstraordinær for ett politidistrikt, ikke
nødvendigvis være det for et annet politidistrikt. Hendelsens omfang, kompleksitet og
alvorlighetsgrad på én side, og politidistriktets ressurser, kompetanse, erfaring, utstyr
mv. på den annen, vil være avgjørende for om hendelsen betegnes som ekstraordinær.
Det betyr at mindre hendelser også kan være ekstraordinære. Ekstraordinære
hendelser er ikke nødvendigvis uønskede hendelser.”
Politiets handlingsplikt legger føringer for hvilke hendelser det bør stilles krav til vedrørende
responstid og responskvalitet. Myhrer (2012) mener det foreligger en særlig handleplikt for
politiet, men den rettslige forankringen for dette er uklar og indirekte. I politiloven § 2 nr. 1, 3
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og 4 og § 27, 3. ledd kommer det frem at politiet plikter å handle. Men Myhrer (ibid)
konkluderer med at handleplikten er klarest i brann-, ulykkes- og katastrofetilfeller, og at det
er mindre klar lovregulering når det gjelder menneskers liv og helbred. Dette skyldes trolig at
plikten i disse tilfellene er åpenbar.
Prosjektgruppen er av den oppfatning at dette kan tolkes som at rettsregler er lite egnet til å
konkretisere hvilke hendelser som haster mer enn andre.
Etter Politiets beredskapssystem del II (PBS II), ved melding om skyting pågår i tett beferdet
område (innendørs eller utendørs), skal politiet gjøre alt for å stoppe gjerningspersonen(e) så
raskt som mulig, slik at uskyldig tredjepart blir minst mulig skadelidende. Politiet må derfor
raskest mulig gjøre klar til å gå direkte inn i aksjonsfasen (PBS II Håndbok for
innsatspersonell side 47). Dette taler for at politiet har en særlig handlingsplikt ved alvorlige
hendelser.
Polititjenestepersoner har utvilsomt en plikt til å handle for å komme personer som befinner
seg i livsfare på grunn av voldelig kriminell atferd eller ulykker til unnsetning. For å oppfylle
denne handleplikten kreves det at de utsetter seg selv for til dels betydelig fare. Den innsatsen
som kreves må likevel i den konkrete situasjonen være forsvarlig. Myhrer (Ibid) mener
innsatsen må være basert på en plan og taktikk som ut fra det tilgjengelige informasjonsbildet
og mannskapsstyrkens størrelse, utstyr og ferdigheter har en rimelig forutsetning for å lykkes i
et oppdrag.
Både operasjonsleder og innsatsleder har myndighet til å vurdere handlingsplikten. Etter PBS
I er operasjonsleder eller innsatsleder den øverste taktiske leder av et oppdrag. Det er viktig at
operasjonsleder og innsatsleder vurderer oppdragets risiko opp mot innsatspersonellet
ferdigheter, og slik ivaretar HMS-perspektivet. Ifølge PBS II skal innsatsleder forsøke å
benytte mannskaper med best mulig kompetanse i aller fremste linje under konfrontasjon med
gjerningspersonen(e). Dette tilsier at det bør være behov for å kunne måle responstid og
responskvalitet tilknyttet oppdrag som omhandler skyting pågår.
Prosjektgruppen mener disse føringene tilsier at det bør foretas en situasjonell vurdering av
handlingsplikten, og dermed også hastegraden av enkelte oppdrag. Strenge forhåndsdefinerte
resultatkrav inndelt etter meldingstype kan rokke ved en slik situasjonell vurdering.
4.2.1 Utrykningsinstruksen:
I utrykningsinstruksen § 1.4 fremkommer det hvilke forhold som gir hjemmel til å fravike
vegtrafikklovens bestemmelser:
”Utrykningskjøring skal bare foretas når det er nødvendig å komme raskt fram for å
redde liv, begrense skade på person eller betydelige materielle verdier eller når det er
strengt nødvendig for å sikre viktige bevis.”
Det er ikke konkretisert i utrykningsinstruksen hvilke type hendelser dette er.
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4.2.2 Riksadvokatens føringer
Etterforsking vil være ett av formålene med utrykning. I Riksadvokatens årlige
prioriteringsrundskriv angis det hvilke saksområder som skal ha prioritet. Rundskriv fra
Riksadvokaten nr 1/2013 lister opp de saksområder som skal ha prioritet ved iverksettelse og
gjennomføring av etterforskning:
• Drap, alvorlige voldsforbrytelser, ildspåsettelser og andre alvorlige forbrytelser som
setter liv og helse i fare.
• Alvorlige seksualforbrytelser
• Alvorlige narkotikaforbrytelser
• Alvorlige trafikklovbrudd, dødsulykker, ulykker med betydelig personskade og
trafikkatferd med nærliggende fare for alvorlig ulykke
• Alvorlig økonomisk kriminalitet, særlig den som rammer fellesskapet, alvorlig IKT
kriminalitet og alvorlig miljøkriminalitet (arbeidsmiljø og natur/kulturminner)
• Alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet
• Straffbare handlinger som synes rasistisk motivert
Responstid og responskvalitet kan ha en effekt på senere etterforsking, og at måling av
responstid og responskvalitet bør kunne gi grunnlag for analyser av mulige sammenhenger.
Det kan også være et uttrykk for at krav til responstid og responskvalitet retter seg mot
etterforsking av hendelser som omfatter prioriterte saksområder der sikring av liv, helse og
bevis, jfr. Riksadvokatens prioritering.
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5 Etterspørselsbaserte behov
I dette kapittelet drøftes først offentlighetens behov for kunnskap om responstid og
responskvalitet. Deretter drøftes intern etterspørsel etter måling av responstid og
responskvalitet.

5.1 Offentlighetens (publikums) forventinger og behov
I regjeringens digitaliseringsprogram og digitaliseringsrundskrivet (P-10/2012) legges det
føringer for tilgjengeliggjøring av offentlige data. I tildelingsbrevet for 2012 fra
Justisdepartementet til Politidirektoratet, kapittel 9.9, heter det at ”Etatene skal gjøre
informasjon tilgjengelig i form av rådata i maskinlesbare formater”. Dette gjelder informasjon
som har samfunnsmessig verdi og kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt, og der
kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne. Politidirektoratet har startet et
arbeid med å gjennomgå hvilke data som kan frigjøres og offentliggjøres, samt hvordan de
skal gjøres tilgjengelig. Offentliggjøring av responstid er ikke drøftet ennå i dette arbeidet.
Ved offentliggjøring av informasjon må politilovens § 24 vurderes. Paragrafen omhandler
politiets alminnelige taushetsplikt i straffesaker og i politiets øvrige virksomhet.
Taushetsplikten gjelder også opplysninger om politiets operative virksomhet og
organiseringen av den, samt opplysninger som det ut fra hensyn til spanings- og
etterretningsvirksomhet er nødvendig å holde hemmelig. Taushetsplikten gjelder for enhver
som utfører tjeneste eller arbeid for politiet.
5.1.1 Generell forventningsavklaring
Publikum forventer at politiet kommer til unnsetning hvis de opplever at liv og helse eller
store materielle verdier er truet. Det er i dag naturlig at befolkningen i rurale strøk ikke kan
forvente at politiet er like raskt på stedet som i en større by. Samtidig tyder alt på at folk også
på mindre steder stiller krav til at politiet yter hjelp når det behøves, i likhet med brann- og
helsevesen. Ladstein (2013) har kartlagt medieoppslag om politiets responstid. Det fører
relativt ofte til medieoppslag når responstiden eller responskvaliteten ikke er tilfredsstillende i
enkeltsaker. Slike oppslag kan skape mye negativ oppmerksomhet for politiet, men bidrar
samtidig til en ansvarliggjøring av politiet. Politiet går i dag ikke aktivt ut med statistikk om
responstid, men det er eksempler på at enkelte politidistrikter har kunngjort resultater av egne
undersøkelser. Dansk politi offentliggjør sine responstider som gjennomsnittlige tider på
distrikts- og kommune nivå via internett, og det er høy aktivitet på disse nettsidene.
Rigspolitiet (møte med Rigspolitiet, se vedlegg) har vurdert det slik at offentliggjøringen
bidro til å balansere inntrykket fra de negative medieoppslagene.
5.1.2 Lokal forankring
Et viktig lokalt og overordnet samarbeidsforum er politiråd. Dette er et samarbeidsforum
mellom lokal politi- og kommuneledelse med bl.a. målsettingen om ”tilrettelegge for et godt
samarbeid om forhold knyttet til redning og beredskap” (Politidirektoratet, 2013).
I Politidirektoratets evaluering av Politiråd (2012) fremkommer det at politiets organisering,
ressurser og beredskap har en overraskende høy score over tema som blir tatt opp.
Evalueringen viste at politiet mente selv at politiråd bidro til en bedre koordinering av etatene.
Dette kan tyde på en etterspørsel etter, og vilje fra politiets side, til å dele informasjon om
politiets beredskap. Kunnskap om politiets responstid og responskvalitet vil derfor kunne
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være egnet for deling i politiråd. Politiet står sannsynligvis foran store strukturelle endringer i
årene som kommer og kunnskap om politiets responstid og responskvalitet vil være nyttig i
slike lokale tverretatlige samarbeidsfora.
5.1.3 Forventningsavklaring i hendelser
Når det gjelder i hvilken grad publikum i etterkant av hendelsene var tilfreds med
responstiden er det ikke den absolutte tiden som er det sentrale, men i hvilken grad
forventningen ble innfridd (Holgersson & Knutsson:2012, s. 46). Det kan tale for en generell
offentliggjøring av responstider, men det kan også utrykke et behov om at de direkte
involverte får vite fra operatør den forventede responstiden, dette støtte opp av
prosjektoppgave til Politihøgskolen (Løland et. Al, 2013).
Prosjektgruppen mener å gi pålegg om at forventet responstid alltid skal oppgis av operatør
kan bryte med taushetsplikten og avsløre politiets kapasitet.
Prosjektet anbefaler å offentliggjøre politiets responstider på politiets internettsider, men at
dette må ikke gå på bekostning av politiets taushetsplikt. Prosjektet foreslår derfor at
responstider offentliggjøres som gjennomsnittlige og median tider på politidistriktsnivå.

5.2 Intern etterspørsel i politiet
I dette avsnittet vurderes den interne etterspørselen og behov som fremkommer rundt måling
av responstid og responskvalitet.
5.2.1 Politidirektoratets behov
Politidirektoratet gjennomgår store endringer. Politidirektoratet har nylig blitt evaluert av
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI 2013). Det er et uttalt ønske fra aktørene i politiet at
Politidirektoratets rolle og styring strykes. Politianalysen tegner også et klart bilde av at
Politidirektoratets rolle må styrkes og tydeliggjøres. Dersom Politidirektoratet skal styrke sin
rolle mener prosjektgruppen Politidirektoratet har behov for mer kunnskap om politiets
responstid og responskvalitet.
Ved måling av responstid og responskvalitet vil det oppstå et faglig behov for å forvalte og
videreutvikle et miljø på dette området på nasjonalt nivå. Det er i dag begrenset med
kompetanse og ressurser på analyse av responstid og responskvalitet i Politidirektoratet. Ved
eventuell måling vil det derfor være behov for et fagmiljø for å forvalte dette løpende.
Rigspolitet i Danmark, som over noen år har målt responstid, anbefalte dette.
Kunnskap om responstid og responskvalitet har ikke bare et styringsperspektiv ved seg, men
også et strategisk og et utviklingsperspektiv. Ressurser til ulike kjerneoppgaver i politiet skal
fordeles, og Politidirektoratet er avhengig av kunnskap om responskvaliteten og responstidens
betydning i forhold til samfunnseffekten. De politiske og normative forventingene om måling
av responstid er tydelige. Måling av responstid og responskvalitet er et relativt nytt fagfelt i
norsk politi og det er behov for faglig kompetanse i Politidirektoratet på dette området. Dette
gjelder både rent politifaglig og analytisk. Prosjektet vurderer det slik at Politidirektoratet bør
ta en faglig ledende rolle på dette området.
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5.2.2 Politidistriktsnivå
Politimesteren i hvert politidistrikt har ansvar for å prioritere innfor sin økonomiske ramme og
har to overordnede behov:
• Vurdere behov for innsatsfaktorer
I et ledelsesperspektiv er det avgjørende å ha oversikt over hvilke personellressurser
politiet har tilgjengelig til hvilken tid og deres kompetanse. Samfunnet forventer at
politidistriktene tilpasser sine personellressurser på en best mulig måte for å sikre
trygghet, lov og orden. Måling av responstid og responskvalitet vil kunne legge til
rette for vurdering av riktig kapasitet i to sentrale funksjoner, operasjonssentraler og
innsatspersonell.
• Behov for å vurdere effektivisering av arbeidsprosesser
Det er også et spørsmål om å utnytte ressursene mer effektivt. Gjørv rapporten
påpeker at det ”var et sprik mellom når det var etterspørsel etter polititjenester og når
politiet faktisk var på jobb” (s. 328). Respondentene (politimestre) i prosjektoppgave
(Løland et. al, 2013) har også vært tydelig på at eksisterende ressurser kan utnyttes
bedre, og at bedre responstid ikke bare dreier seg om flere ressurser, men også om
kultur. Flere politidistrikt utreder tiltak for å få bedre oversikt over personell og
kompetanse, bedre samkjørte tjenestelister og bedre utnyttelse av
polititjenestepersoner som innsatspersonell.
5.2.2.1 Analysekompetanse
Måling av responstid og responskvalitet vil også medføre behov for analysekompetanse på
politidistriktsnivå. Dette behovet vil kunne kompenseres for dersom det tilrettelegges for mest
mulig standardiserte rapporter for responstid og responskvalitet.
5.2.3 Etterspørsel etter mål blant innsatspersonell
Innsatspersonell er i stor grad generalister. Å gi svar på om og i hvilken grad innsatspersonell
etterspør mål er utfordrende. Innsatspersonell er i hovedsak en generalist og utfører ofte både
ordens- og beredskapstjeneste, etterforsking, forebygging og sivile gjøremål. I tillegg initieres
nær halvparten av oppdragene av politiet selv (Finstad, 2000). Hvis ordenstjeneste bare og
helst beskrives som hendelsesstyrte publikumsbestillinger, mister man politihverdagens
spesielle helhet.(Finstad, 2000). Ordenstjenestens kompleksitet og mangfold gjør det
krevende å vurdere i hvilken grad innsatspersonell etterspør mål om responstid og
responskvalitet.
Finstad og Wathne (2012) mener at politiets styringsmål ikke fanger inn virkeligheten slik den
fremstår for førstelinjetjenesten. Deres studie viser at publikums direkte tilbakemelding og
politiets ”magefølelse” av å ha gjort en god jobb, er de viktigste markørene for hva godt
politiarbeid er for det operative politiet, og i liten grad de kvantitative målene. De advarer mot
økt styringsfokus. Prosjektgruppen mener dette kan tale for at måling av responskvalitet bør ta
inn både publikums tilbakemeldinger og politiets subjektive vurdering av oppdraget. Videre
kan dette tale i mot kvantitative resultatkrav om responstid.
Hellesø-Knutsen (2013) viser at tjenestepersonene oppgir å ha noe kunnskap om overordnede
styringssignaler, men at det oppleves som mindre viktig å følge dem, samt at
styringssignalene kun i noen grad påvirker politifolkenes faktiske handlingsvalg. Samlet sett
indikerer resultatene at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder å involvere
tjenestepersonene i måloppnåelsen. Funnene fra studien har vist at det er mulig at ledere i
større grad informerer og påvirker hva patruljene skal gjøre mellom hendelsesstyrte oppdrag,
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uten at det trenger å gå ut over patruljenes opplevelse av å kunne handle ut fra egne
vurderinger (Hellesø-Knutsen, 2013).
Johannessen (2013) er kritisk til nye krav, som måling av responstid og responskvalitet, når
ledere og ansatte gir uttrykk for at de ikke forholder seg til de mål som allerede finnes, da
målstyringssystemene ikke gir tilstrekkelig mening i hverdagen og de er for mange. Der
finnes i dag flere hundre mål i politietaten som åpenbart er innbyrdes motstridende, og som er
umulig å omgjøre til operativ praksis (Johannessen 2013 s. 247).
Wathne (2008) gjennomførte en undersøkelse av hvordan politiet håndterer risiko og
belastning. Hennes undersøkelse fant at politiet opplever at det å være underbemannet som
like risikofylt som å dra på væpnet oppdrag. I tillegg viser undersøkelsen hennes at det nye
arbeidslivet presser til å gjøre mer på kort tid. Undersøkelsen viste også at nær 75% av
innsatspersonellet svarte at utrykningskjøring opplevdes som svært eller ganske risikofylt.
Prosjektgruppen mener disse undersøkelsene kan tyde på at politiet bør være forsiktig med å
sette tydelige resultatkrav til responstid. Måling av responstid kan imitertidig bidra til å
dokumentere behovet for kapasitet og bemanning.
5.2.4 Etterspørsel etter erfaringslæring
Innsatspersonell er i hovedsak en generalist og har sin nærmeste linje leder å forholde seg til,
som gjerne kan følge opp oppgaver knyttet til forebygging etterforsking og sivile gjøremål.
Samtidig skal innsatspersonell forholde seg til operasjonssentralen som har ansvar for både
den planlagte og hendelsesstyrte operative politiinnsatsen, samt lede og koordinere den
samlede innsatsen på taktisk nivå i politidistriktet (PBS I s. 110).
Dette kan gi utfordringer i forhold til å følge opp arbeidsoppgaver, ansvar blant
medarbeiderne, og erfaringslæring og om det er fagleder eller linjeleder som skal tilrettelegge
for erfaringslæring. For å vurdere etterspørselen etter kunnskapsgrunnlag for erfaringlæring
og etterspørsel etter tydelige mål blant innsatspersonell, trakk man ut et utvalg (N=661) fra
politiets medarbeiderundersøkelse for 2013. Utvalget var tjenestepersoner som delvis eller i
stor grad jobber som innstaspersonell. Utvalget begrenset seg til 6 politidistrikt.
Undersøkelsen viser at respondentene ga høy skår på ”I min enhet deler vi ofte kunnskap og
erfaringer for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb (skår 4,3)”. Respondentene mener
også ”I min enhet arbeider vi løpende med å utvikle og forbedre oss (skår 3,7)”, samt ”Jeg
lærer av brukerne av etatens tjenester (skår 3,9).” Medarbeiderundersøkelsen viser at
polititjenestepersoner opplever å ha erfaringlæring i sitt daglige virke, den er kunnskapsbasert
og at den foregår kontinuerlig. Undersøkelsen viser imidlertid at leders evne til å gi og følge
opp medarbeidersamtaler er forholdsvis dårlig (henholdsvis skår 3,1 og 3,2). Respondentene
gir dårlig tilbakemelding på ”ledelsen har evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og
treffe tiltak for å oppnå resultater (skår 3,0)”.
Respondentene i vårt utvalg av medarbeiderundersøkelsen (POD 2013) viser at en del
medarbeidere opplever at nærmeste leder ikke gir tilstrekkelige tilbakemeldinger, at lederen
ikke setter klare mål og følger opp målene, eller at nærmeste leder ikke foretar seg
nødvendige grep når noe ikke fungerer. Dette kan være fordi leder ikke mottar informasjon
fordi hendelsen har skjedd utenfor for eksempel eget tjenestested.
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Endringsprogrammets kartlegging av pågående aktiviteter i politidistriktene viser i midlertidig
at det pågår en rekke aktiviteter med henblikk på å forbedre politiets operative arbeidsprosess.
Prosjektgruppen vurderer det slik at det vil kunne bli utfordringer å realisere gevinstene av
kunnskap om responstid og responskvalitet.
5.2.5 Operasjonssentralens / Innsatspersonells behov ved måling
Ved innføring av måling av responstid og responskvalitet vil det kunne oppstå behov for flere
nye målepunkter i arbeidsprosessen, økt loggføring og endrede rutiner. Dette gjelder både for
operatører ved operasjonssentralene og innsatspersonellet i patruljebilene. Tatt i betraktning
den arbeidsbelastningen som pr. i dag er på mange operasjonssentraler er det viktig at rutinene
for måling av responstid og responskvalitet i størst mulig grad utformes slik at de ikke fører til
merarbeid og slik forsinker arbeidsprosessene. Dette gjelder også for innsatspersonellet som i
akutte og ekstraordinære hendelser- hvor stress, tidspress, adrenalin og usikkerhet råder – er
opptatt med klargjøring av utstyr, utrykningskjøring, taktisk og mental foreberedelse m.v. Det
er derfor avgjørende eventuell registrering at dette ikke forsinker arbeidsprosesser og at det er
brukervennlige løsninger.

5.3 Konklusjon etterspørselsbaserte behov
Prosjektgruppens vurdering er at det er både ekstern og intern etterspørsel etter kunnskap om
responstid og responskvalitet. Prosjektet anbefaler derfor offentliggjøring av politiets
gjennomsnittlige responstider på distriktsnivå. Prosjektgruppens videre vurdering er at det er
etterspørsel blant innsatspersonell på mål knyttet til den daglige oppgaveløsningen.
Prosjektgruppen mener det kan tale for at mål om responstid, men kanskje aller mest
responskvalitet kan gi mening. Videre viser de etterspørselsbaserte behov at det kan være en
utfordring i forhold til uklar linjeledelse når det gjelder gevinstrealisering av måling for
erfaringslæring. Et viktig behov ved eventuell måling er at det ikke forsinker operative
arbeidsprosesser.
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6 Dagens responstid og vurdering av behov
I dette kapittelet beskrives dagens responstid i politiet, og i hvilken grad den er målbar.
Behovet for måling og eventuell standardisering, differensiering og krav vurderes.
Drøftelsene tar utgangspunkt i politiets rammebetingelser og potensial for å påvirke
responstiden, samt de normative og etterspørselsbaserte behovene som er identifisert tidligere
i rapporten. Vurderingen av om responstid er målbart eller ikke er avgrenset til graden av
monitorerbarhet, det vil si om kunnskapen og data er lett tilgjengelig for organisasjonen.
Datainnsamling med vitenskapelige metoder som deltagende observasjon har ikke vært
gjenstand for prosjektgruppens drøftelser av selve målbarheten.
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Figur 6. Modell for responstid.

6.1 Kilder
Prosjektgruppen har benyttet flere kilder for å beskrive dagens responstid, men har basert
analysen på tre hovedkilder: En GPS-analyse (med bistand fra Locus), data fra anrop til
nødnummeret 112 (med bistand fra PDMT og Politidirektoratet), og en masteroppgave om
politiets responstid som ble økonomisk støttet av prosjektet.
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6.1.1 Data 112
Prosjektgruppen har hentet ut rådata fra politiets digitale terminaler for å vurdere tid ved
innkomne 112 anrop, og deretter omstrukturert og analysert dataene. Utvalget er fra
01.01.2012 til 31.05.2013, men undersøkelsen er ikke nødvendigvis representativ for alle
politidistriktene. Kun data fra 16 distrikter er digitalisert. De andre distriktenes data er ikke
digitalisert, og er for svake til å brukes. De 16 distriktene som er med i undersøkelsen har
heller ikke vært digitalisert hele perioden.
6.1.2 GPS-analyse av responstiden
Prosjektet har gjennomført en analyse, med bistand fra Politiets Data- og Materielltjeneste og
dagens leverandør av GPS-posisjonering, Locus. Prosjektet har innhentet samme rådata av
GPS-posisjoner som ble frigitt til politianalysen, det vil si data fra i hovedsak 1. tertial i 2013.
Locus har i samarbeid med prosjektet gjennomført en bearbeiding, sammenstilling og kobling
av GPS-posisjoner sammen med data fra PO fra samme periode. Locus har i tillegg utført
noen analyser. Locus overleverte rapport og strukturerte datasett for videre analyse av
prosjektgruppen.
6.1.2.1 Utvalget:
VTS data (GPS-posisjoner) for følgende periode
f.o.m. 12.01.2013 t.o.m. 14.02.2013
f.o.m. 16.02.2013 t.o.m. 28.02.2013
f.o.m. 04.03.2013 t.o.m. 12.05.2013
(Locus, 2013)
Det er vanskelig for prosjektgruppen å vurdere hvor representativt dette utvalget er. I store
deler av landet er det vinterlige forhold i denne perioden, men det har vært vanskelig å
vurdere hva det har å si for funn.
PO oppdrag
Oppdrag innenfor perioden med sporing av enheter:
Antall oppdrag med bare én oppdragsadresse:
Antall oppdrag med eksakt posisjon (x,y koordinater):
Antall oppdrag der man har klart å koble oppdrag og posisjon:

235 872
233 734
155 496
54 338
(Locus, 2013)

Ut i fra dette har prosjektet selv filtrert ut for ulike variabler som følger:
•
•
•
•

Antall oppdrag koblet til politidistrikter:
Antall oppdrag koblet til operasjonssentraler:
Antall oppdrag koblet til vanlige1 oppdrag:
Antall oppdrag med sivil melder:

53 809
46 008
44 016
23 290

Prosjektet har silt ut for kun sivil melder, hvilket utgjør nær halvparten av oppdragene.
Begrunnelsen for dette er et ønske om med sikkerhet utelukke oppdrag som politiet selv
initierer. Dette har medført at meldere slik som brann og helse og andre faste meldere ikke er
med i utvalget. På grunn av dårlig datakvalitet på tidsangivelser i PO er alle oppdrag (976)
med over 4 timers responstid utelatt fra analysene i denne utredningen. Disse oppdragene har
til dels svært lange responstider, i gjennomsnitt minst 9 timer. Det har ikke vært innenfor
1

Oppdrag kan også være av kategorien faste eller planlagte
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prosjektets rammer å gjennomgå disse 976 oppdragene manuelt for å kvalitetssikre tiden. Vi
antar disse tidene er en blanding av feilføring i PO, metodisk svakhet eller i noen få tilfeller
reelle lange tider. Det er likevel grunn til å anta at dette ikke er oppdrag der liv og helse var
truet, dette støttes av at få av disse oppdrag var av prioritet alarm og prioritet1. Prosjektet står
igjen med et utvalg på 22 314 oppdrag før filtrering på variabler som melder, tid, prioritet osv.
Data som er gjengitt her, er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare med Locus rapporten
på grunn av benyttelse av ulike variabler. Blant annet har prosjektet inkludert variabelen sivil
melder.
6.1.2.2 Metode/Usikkerhet
Datasettene var separate og lot seg ikke kombinere automatisk. Locus, i samarbeid med
prosjektgruppen, utviklet en metode for å koble posisjon og oppdrag. Med denne metoden har
det blitt koblet en enhet til 23,0 % av oppdragene. Følgende usikkerhetsmomenter er
identifisert:
Tidssynkronisering og presisjon på oppdragets og enhetenes posisjoner
Andel kjøretøy uten vtsenhet
Kjøretøy uten VTS enhet har rykket ut
Kjøretøy som tilfeldigvis stopper/lav hastighet innen 50m
Kjøretøy som har høyere hastighet enn 1 m/s 50m fra oppdraget
Oppdrag er opprettet etter at bil er fremme
Oppdrag har bevegelig eller mangelfull posisjon
(Locus, 2013)
Selv om antall oppdrag er relativt stort er det knyttet usikkerhet til om utvalget er
representativt, og det er også knyttet usikkerhet til selve metoden med knytning mellom
oppdrag og posisjon. Dersom denne er feil faller analyseresultatene. Det er antagelig
skjevheter i utvalget. Det er for eksempel grunn til å tro at oppdrag i spredtbygde strøk i større
grad ikke har koordinater. I tillegg er det utfordringer med dårlig datakvalitet i PO.
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Tabell 3. GPS- analysen, antall oppdrag fordelt på distrikt etter prosjektets utvalg.

Distrikt
Antall oppdrag
Agder politidistrikt
1287
Asker og Bærum politidistrikt
660
Follo politidistrikt
564
Gudbrandsdal politidistrikt
253
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
799
Hedmark politidistrikt
672
Helgeland politidistrikt
314
Hordaland politidistrikt
2340
Midtre Hålogaland politidistrikt
174
Nordmøre og Romsdal politidistrikt
547
Nordre Buskerud politidistrikt
296
Nord-Trøndelag politidistrikt
182
Oslo politidistrikt
4411
Rogaland politidistrikt
1600
Romerike politidistrikt
286
Salten politidistrikt
275
Sogn og Fjordane politidistrikt
139
Sunnmøre politidistrikt
414
Søndre Buskerud politidistrikt
1190
Sør-Trøndelag politidistrikt
1193
Telemark politidistrikt
1053
Troms politidistrikt
498
Vestfinnmark politidistrikt
189
Vestfold politidistrikt
1275
Vestoppland politidistrikt
273
Østfinnmark politidistrikt
26
Østfold politidistrikt
1404
Sum
22314

6.1.3 Masteroppgave om politiets responstid
Ladstein fullførte i juli 2013 en masteroppgave ved Universitetet i Stavanger om politiets
responstid med bakgrunn i data fra 2012. Prosjektet støttet Ladstein økonomisk for å innhente
rådata. Prosjektet brukte disse rådataene selv for raskt å få et bilde av nåsituasjonen, men har i
hovedsak innarbeidet Ladsteins funn. Datagrunnlaget i Ladsteins undersøkelse består av 773
oppdrag/hendelser fra hele landet, og med 26 - 32 oppdrag fra hvert distrikt. Undersøkelsen
gjelder kun kategoriene legemskrenkelse, ordensforstyrrelse offentlig sted, trafikksaker og
brann. Utvalget på type hendelse ble gjort av Ladstein på selvstendig grunnlag.
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6.2 Intervaller
Nedenfor følger en drøftelse av de ulike intervallene i arbeidsprosessen.
6.2.1 Varslingstid
Varslingstid er fra hendelsen oppstår til melding mottas hos politiet.
Melding mottas
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Figur 7. Modell for responstid med fokus på varslingstid.

6.2.1.1 Nåsituasjon
Etter det prosjektet kjenner til er det ingen undersøkelser i Norge av nyere dato som angir
varslingstiden til politiet. Det er i dag en antatt at varslingstiden er relativt kort ved alvorlige
tilfeller. Av ulike årsaker kan melder i noen tilfeller være forhindret fra å melde. I andre
tilfeller oppdager publikum hendelsen lenge etter at gjerningen ble begått. Varslingstiden
vurderes fortløpende i hver enkelt hendelse for å vurdere hastegrad og påfølgende prioritering,
og for å sikre best mulig ressursutnyttelse.
6.2.1.2 Målbarhet
Politiet har i PO mulighet for å angi når en hendelse fant sted manuelt. Datakvaliteten er i
midlertidig dårlig. Dette skyldes blant annet en reell usikkerhet ved mottak av hendelsen i
forhold til når en hendelse faktisk fant sted, men også fordi det er en valgfri utfylling.
Hendelsestidspunktet blir sjelden verifisert eller korrigert i etterkant. Det var derfor ikke
innenfor rammebetingelsene for prosjektet å analysere publikums varslingstid.
6.2.1.3 Behovsvurdering
Publikums varslingstid, spesielt i tilfeller der melder varsler i sanntid, antas å være kort. Det
finnes forskning som hevder at publikums varslingstid har stor innvirkning på politiets
responstid. Knutsson & Holgersson (2012) argumenterer for at varslingstiden er så
utslagsgivende at politiets responstid i seg selv ikke er så relevant. Prosjektgruppens
vurdering er at det er knyttet usikkerhet til hvor lang varslingstiden er, og hvor langt dette
tidsintervallet er i forhold til øvrige tidsintervall i prosessen. Det betyr at i enkelte tilfeller har
det gått så lang tid siden hendelsen skjedde at det ikke nødvendigvis er behov for utrykning.
Prosjektgruppen mener dette taler for forsiktighet ved å sette krav til politiets responstid før
man har bedre kjennskap til varslingstiden og dens betydning for responstiden.
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For at varslingstid skal kunne være en egnet styringsparameter for politiet bør kriteriet om
påvirkbarhet være oppfylt. Det er grunn til å undersøke i hvilken grad politiet kan påvirke
denne. Politiet har de siste årene introdusert tjenester som blant annet voldsalarm og omvendt
voldsalarm for å korte varslingstiden. I tillegg pågår det utredninger for alternative måter å
varsle operasjonssentraler på, eksempelvis for tale- og hørselshemmede. I fremtiden kan man
heller ikke utelukke endringer som følge av tjenester med strømming av data med video, tale
og posisjon til operasjonssentralene. For at politiet skal være i stand til å vurdere
samfunnseffekten av responstiden, samt vurdere tjenester for å påvirke varslingstiden, er det
behov for mer kunnskap om publikums varslingstid. Dette er vanskelig å avdekke gjennom
politiets egne kilder.
På grunn av begrenset påvirkbarhet, er det prosjektgruppens vurdering at varslingstid ikke er
en egnet styringsparameter for politiet. Prosjektgruppen mener likevel at kunnskap om
varslingstid er viktig kunnskap for politiets overordnede strategiske vurderinger, og anbefaler
at det iverksettes forskning på dette området.
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6.2.2 Aksesstid
Aksesstid er fra melding mottas til melding besvares eller vurderes av politiet. I denne
undersøkelsen har vi kun vurdert aksesstiden for nødanrop, det vil si kun 112 samtaler.
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Figur 8. Modell for responstid med fokus på aksesstid.

6.2.2.1 Nåsituasjon
Prosjektets undersøkelse viser at alle nødanrop i perioden 1. januar 2012 til 31.mai 2013, var
gjennomsnittlig aksesstid på 6,6 sekunder. Det vil si av de anropene politiet besvarte tok det i
gjennomsnitt 6,6 sekunder. Undersøkelsen gir ikke nødvendigvis et representativt bilde
nasjonalt da kun er data fra 16 distrikter (øvrige distrikter er ikke digitalisert og data fra de
analoge terminalene er for svake til å bruke). De 16 distriktene som er med har heller ikke
vært digitalisert hele perioden. Tabellen under viser gjennomsnittlig aksesstid for de besvarte
anropene. I tillegg viser den hvor mange av de besvarte anropene som ble besvart innen 10,
20, 30 sekunder.
Tabell 4. Innkomne nødanrop i perioden 010112 - 310512.

Gjennomsnittlig aksesstid

6,6 sek

Andel anrop besvart innen 10 sek

86,6 %

Andel anrop besvart innen 20 sek

94,3 %

Andel anrop besvart innen 30 sek
Andel ubesvart
Andel ubesvart
(sett bort fra de som legger på
innen 5 sekunder)
Antall registrerte anrop

96,8 %
25,0 %

7,4 %
463 959

Andel ubesvarte anrop nasjonalt for 112 er på 25 prosent. 52 prosent av disse la på innen 2
sekunder og 76 prosent la på innen 5 sekunder. Det kan tyde på at det er en del
feiloppringninger siden ringetiden er svært kort. Mange ubesvarte anrop kan komme av flere
som ringer på samme hendelse, og begrenset kapasitet på operasjonssentralen.
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Figuren nedenfor viser variasjonen i gjennomsnittlig aksesstid mellom politidistriktene og den
viser at aksesstiden varier mellom 5,2 og 11,4 sekunder.
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Figur 9. Variasjon i gjennomsnittlig aksesstid mellom politidistrikt.

Når det gjelder andel anrop besvart innen 20 sekunder viser figuren nedenfor at den varier
mellom 75,5 % og 92,4 %.
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Figur 10. Andel anrop besvart innen 20 sekunder.

6.2.2.2 Målbarhet
Data på aksesstiden er i dag mulig å måle. Rådata lagres, men må bearbeides manuelt og det
finnes ikke standardiserte rapporter. Politiets analoge terminaler lagrer kun data i hele
minutter. Alle politidistrikter vil ha digitale terminaler innen begynnelsen av juni 2014.
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6.2.2.3 Behovsvurdering
Kapasiteten ved operasjonssentraler kan påvirkes av falske anrop eller mange samtidige anrop
ved for eksempel ulykker. Sluttrapporten etter evalueringen av 22/7 fra Oslo politidistrikt
(2013), viser at antall feiloppringninger til 112 ligger på ca. 80 %. Politiet erfarer at en stor
del av anrop uten sim-kort er falske anrop. Prosjektet har identifisert at antallet anrop uten
sim-kort til de 16 digitale sentralene er på ca. 18 %.
Oslo politidistrikt (2013) viser også til at flere europeiske land de siste år har fjernet
muligheten til å ringe 112 fra mobiltelefoner uten sim-kort, eller iverksatt andre tiltak for å få
ned den høye andelen falske nødanrop. Antallet feiloppringninger til 112 er nå på mellom 3-5
%. (Oslo politidistrikt, 2013). Gjeldene EU regelverk krever ikke at man skal kunne ringe 112
med mobiltelefon uten sim-kort (Justisdepartementet, 2009).
Når det gjelder mange samtidige anrop har prosjektet analysert data av tapte anrop, og det
synes å være en sammenheng mellom andel tapte anrop og antall innkomne anrop pr time.
Dette kan tyde på at kapasitet ved operasjonssentralen kan ha en betydning for å håndtere
mange samtidige anrop.
6.2.2.4 Standardisering/Resultatkrav
Selv om nåsituasjon viser at aksesstiden varierer mellom politidistriktene mener prosjektet at
aksesstiden er noe som ikke bør påvirkes av lokale forhold og prosjektgruppen er av den
vurdering at aksesstid bør være lik for alle politidistrikter / operasjonssentraler. Politianalysen
(2013, s. 175) vurderte aksesstid som mulig indikator for operasjonssentralene, men antydet
også at kvalitet kunne være en viktig faktor.
Krav til aksesstiden til AMK sentralen er i dag 10 sekunder. Statens helsetilsyn pålegger Oslo
universitetssykehus HF tiltak som sørger for en forsvarlig drift av AMK Oslo og Akershus og
tiltakene er: 90 % av anropene til medisinsk nødtelefon 113 besvares inn 10 sekunder og
ingen anrop over 20 sekunder.
Før mottak og vurdering av den enkelte melding vil det ikke være mulig å fastslå alvorlighet
eller hastegrad. Prosjektet mener alle nødmeldinger har samme hastegrad inntil disse er
mottatt og vurdert av operasjonssentralen. Prosjektgruppen mener at dette er et argument for
at det må stilles skrav til tilgjengelighet i operasjonssentralen, det vil si kort aksesstid.
Mange ubesvarte anrop kan komme av flere som ringer på samme hendelse og falske anrop,
og derfor mener vi det er urealistisk å ha som krav å besvare 100 % av alle anrop innen 20
sekunder. Det er riktignok funksjonalitet i dagens systemer som gjør det mulig for operatør å
se hvor det ringes fra, slik at et nødanrop som geografisk kommer fra et annet sted enn en stor
samtidig ulykke kan prioriteres. Det kan videre argumenteres mot et krav at det er viktig at
politiet får et godt meldingsmottak snarere enn å fokusere på å svare alle.
Oslo politidistrikt har definert et lokalt mål ved operasjonssentralen at anrop til 112 skal
besvares innen 20 sekunder (Oslo politidistrikt, 2013)2. Flere land måles politiet på aksesstid,
deriblant Sverige som har satt et mål om at den gjennomsnittlige aksesstiden til 112 skal være
maks 20 sekunder.

2

Oslo politidistrikts evaluering av 22.juli
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Det anbefales å lage en standard om aksesstid som har følgende konkrete mål:
80 % av alle anrop til politiets nødtelefon 112 besvares innen 10 sekunder.
95 % av alle anrop skal være besvart innen 20 sekunder.
Tabell 5. Gjennomsnittlig aksesstid.

I dag

Foreslått
resultatkrav

Gjennomsnittlig aksesstid

6,6 sek

Andel anrop besvart innen 10
sek

86,6 %

80%

Andel anrop besvart innen 20
sek

94,3 %

95%
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6.2.3 Vurderingstid
Tiden fra melding besvares eller vurderes til oppdrag besluttes opprettet er vurderingstid. I
denne tiden vurderer operatør ut i fra samtalen med melder om dette er et oppdrag for politiet.
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Figur 11. Modell for responstid med fokus på vurderingstid.

6.2.3.1 Nåsituasjon
Vurderingstiden vil som regel være kort og avhenge av hastegraden, men påvirkes også av
operatørens kompetanse og kapasiteten ved den aktuelle operasjonssentralen. Det er etablert
praksis å varsle patruljer umiddelbart, og innhente flere opplysninger fra melder.
Prosjektgruppen har ikke lykkes i å beskrive dagens vurderingstid, fordi data ikke er lagret
eller tilgjengelig.
6.2.3.2 Målbarhet
Det er pr i dag ingen kobling i systemene for når en telefon ble besvart og når et oppdrag ble
besluttet opprettet. Det er derfor krevende å måle denne tiden pr i dag.
6.2.3.3 Behovsvurdering
Vurderingstiden er påvirkbar for politiet. Operatørens kompetanse, tilgjengelige ikt-verktøy,
etterretningsinformasjon og så videre vil kunne påvirke vurderingstiden. Videre vil kapasitet
ved operasjonssentralene også ha betydning for vurderingstiden. Manglende kapasitet kan
føre til at vurderingstiden blir for kort.
6.2.3.4 Standardisering/Resultatkrav
Det er grunn til å påpeke at det er viktig at det foretas gode kvalitative vurderinger i
vurderingstiden. Det å sette krav knyttet til vurderingstid kan få uheldige konsekvenser for
vurderingens kvalitet. Å vurdere et oppdrag feil på grunn av hastig behandling vil kunne få
alvorlige konsekvenser. Egnet vurderingstid vil i stor grad være situasjonsavhengig. Siden det
eksisterer lite kunnskap om dagens vurderingstid, mener prosjektgruppen at det er for høy
risiko forbundet med å foreslå et egnet krav for vurderingstid på nåværende tidspunkt.
Prosjektgruppen mener likevel at vurderingstiden bør gjøres målbar, blant annet for å støtte
opp under erfaringslæring og riktig dimensjonering på operasjonssentralene, slik at man kan
finne frem til optimal vurderingstid for å sikre rett kvalitet.
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6.2.4 Iverksettelsestid
Iverksettelsestid er tiden fra oppdrag ble besluttet til en patrulje er varslet om å rykke ut.
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Figur 12. Modell for responstid med fokus på iverksettelsestid.

6.2.4.1 Nåsituasjon
Ladstein (2013) viste at gjennomsnittlig iverksettelsestid var 8,2 minutter, mens
medianverdien var 4,1 minutter. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig iverksettelsestid
fordelt pr. distrikt. Tabellen er generert på bakgrunn av data fra Ladstein.
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Figur 13. Gjennomsnittlig iverksettelsestid fordelt pr. distrikt.

Det er til dels store variasjoner mellom distriktene, og store variasjoner i iverksettelsestiden
mellom oppdragene i distriktene (Ladstein, 2013). Ladstein (2013) undersøkte videre om
iverksettelsestiden samvarierte enten med prioritet på oppdrag eller når hendelsene skjer og
fant kun at det er grunnlag for å hevde at iverksettelsestiden er lavest på dag i uken og i
helgen. Ladstein (2013) fant ikke funnet noen entydig sammenheng mellom iverksettelsestid
og prioritet. Oppdragsmengden natt til lørdag og søndag inneholder i en stor grad hendelser
som løses på kort tid, for eksempel ordensforstyrrelser. En årsak er også at de fleste patruljer
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bruker kortere tid en vanlig på enkeltoppdrag på grunn av mengden ventende oppdrag
(Ladstein, 2013).
6.2.4.2 Behovsvurdering
Når det gjelder kriteriet om påvirkbarhet er det naturlige å drøfte variablene som kan påvirke
iverksettelsestiden. Prosjektet er av den vurdering at det som påvirker iverksettelsestiden i
størst grad er om man har ledige patruljer eller ikke, såkalt samtidighetsproblematikk.
Operasjonssentralens kapasitet kan likevel være en faktor. Det kan og argumenteres for at for
eksempel andre faktorer på operasjonssentralen slik som taktiske vurderinger, tilgangen på
etterretningsinformasjon eller HMS vurderinger kan påvirke iverksettelsestiden. Dette er
faktorer som politiet kan påvirke. I hvilken grad man har ledige patruljer er forhold som
politiet selv kan påvirke, enten gjennom økt kapasitet eller gjennom taktiske omprioriteringer.
Iverksettelsestid er antagelig ikke en god indikator for operasjonssentralen, men
prosjektgruppen er av den vurdering at det er behov for å måle både iverksettelsestiden, men
også kartlegge hva som påvirker den.

6.2.4.3 Standardisering
Prosjektgruppen mener iverksettelsestiden i stor grad kan påvirkes av tilgjengelig
innsatspersonell, og dermed også til en viss grad også være avhengig av lokale forhold. Det er
vanskelig på nåværende tidspunkt å sette et konkret resultatkrav for iverksettelsestid.
Prosjektgruppens vurdering er at vi vet for lite om dagens iverksettelsestid og hva som
påvirker den. Ideelt sett bør iverksettelsestid være så kort som mulig.
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6.2.5 Klargjøringstid
Med klargjøringstid menes tiden fra en patrulje er varslet og til utrykning (med bil) starter.
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Figur 14. Modell for responstid med fokus på klargjøringstid.

6.2.5.1 Nåsituasjon
Flere politidistrikter har målt tiden det tar fra varsling er mottatt til utrykning starter. Disse
målingene varierer både med hensyn til metodebruk og målte situasjoner. Det er ikke innenfor
rammebetingelsene for prosjektet å identifisere et nasjonalt gjennomsnitt. Politianalysen
(NOU: 2013:9) henviser til en analyse fra ett politidistrikt hvor det er stor variasjon mellom
tjenestestedenes klargjøringstid fra beredskapsvakt. Årsaken til dette tilskrives kultur og
ledelse, hvor det tjenestestedet som var raskest hadde en leder som stilte tydelige krav til
medarbeidernes måte å avvikle beredskapsvakt på. Vestfinnmark politidistrikt har målt
klargjøringstiden på ulike tjenestesteder. Deres målinger viser tidsforbruk på mellom seks
minutter og 36 minutter per oppdrag i klargjøringsfasen. Samme politidistrikt har fastsatt en
maksimaltid på 20 minutter klargjøringstid fra beredskapsvakt, når vakthavende ikke er på
bopel. Hvis vakthavende er på bopel på beredskapsvakt, faller kravet bort all den tid denne
skal ha fått godkjent boplass fra politimester etter gjeldende regelverk.
6.2.5.2 Målbarhet
Klargjøringstiden er i dag ikke målbar. Politiet har ikke tidsstempel lagret i systemene for når
en utrykning starter. Det finnes data som kan indikere når utrykning starter. I GPS-analysen er
det data for når blålys blir slått på. Disse ble forkastet, da det er for stor usikkerhet knyttet til å
bruke blålys som indikator for når utrykningen begynner.
Klargjøringstiden kan påvirkes av en rekke forhold, blant annet beredskapsordninger som
beredskapsvakt, og tilgjengelighet på utstyr og mannskap. dette er variabler som politiet kan
påvirke, men som også ofte vil være situasjonsavhengige. Mer krevende oppdrag har behov
for forberedelser og utstyr. Prosjektets GPS-analyse viser at ved væpnede oppdrag øker
politiets gjennomsnittlige responstid med ti minutter, men det er ikke mulig å slå fast med
sikkerhet at det er klargjøringstiden som påvirker dette, se nærmere drøftelse senere.
Klargjøringstiden vil være kort der mannskap allerede er i bilen og ledig (tilgjengelig for nytt
oppdrag). Forhold som rapportskriving, henting av våpen og annet utstyr, og mannskapene er
på beredskapsvakt eller ikke vil kunne trekke tiden opp. Flere politidistrikt som dekker store
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geografiske områder med spredt bosetting baserer beredskapstjenesten på beredskapsvakt
(tidligere omtalt som reservetjeneste). Arbeidstidsbestemmelsene for politi- og
lensmannsetaten (ATB) § 3 definerer Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet som ”Tjeneste
som innebærer at tjenestemannen er i beredskap i hjemmet eller nærmere angitt sted for i
påkommende tilfelle å utføre aktivt arbeid.” Klargjøringstiden er ved beredskapsvakt
avhengig av hvor lang tid det tar for polititjenestepersonene å avvikle sine fritidsaktiviteter,
skifte og gjøre seg utrykningsklare. Dersom polititjenestepersonene bor langt fra hverandre,
vil klargjøringstiden også være avhengig av hvor lang tid det tar for dem å møtes og bemanne
et utrykningskjøretøy. Politidistriktene praktiser beredskapsvakt ulikt. Det finnes mange måter
å organisere arbeidet på. I enkelte politidistrikter er det ulik praksis også mellom
driftsenhetene innad i distriktet.
6.2.5.3 Standardisering/krav
Krav eller standardisering synes kanskje mest hensiktsmessig knyttet til beredskapsvakt, men
det er vanskelig å anbefale en normativ nasjonal føring på hvor lang klargjøringstid som er
tilfredsstillende. Det finnes mange ulike tjenesteordninger i distriktene, med både aktiv
tjeneste og beredskapsvakt. Prosjektgruppen mener måling av klargjøringstid kan bidra til å
sette en fremtidig standard. Samtidig er det grunn til å se på regelverket rundt beredskapsvakt
og boplikt, som synes uklart og lite egnet til å gi tydelige føringer fra arbeidsgiver.
Prosjektgruppen mener klargjøringstid er uegnet som resultatkrav på nåværende tidspunkt.
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6.2.6 Utrykningstid
Med utrykningstid menes tiden fra en patrulje starter utrykning til patruljen er fremme på
stedet.
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Figur 15. Modell for responstid med fokus på utrykningstid.

6.2.6.1 Nåsituasjon
I Ladsteins undersøkelse var politiets gjennomsnittlige utrykningstid i 2012 på 14,6 minutter,
mens medianverdien var 9,0 minutter. Det var til dels store variasjoner mellom distriktene, og
standardavviket er relativt stort. Figuren under viser utrykningstiden fordelt pr. politidistrikt,
med bakgrunn i data fra Ladstein (2013).
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Figur 16. Utrykningstid fordelt på politidistrikt (Ladstein, 2013)

En rekke variabler påvirker utrykningstiden, og noen av disse er drøftet av Ladstein. Han
analyserte befolkningstetthet, politidistriktenes areal og arealandelen for tettsted, samt antall
ansatte i distriktene. Analysen viste at distriktenes størrelse påvirker utrykningstiden negativt,
men svakt. Dette er ikke uventet da distriktets størrelse påvirker transportetappenes lengde. Jo
større landområde, desto lengre blir utrykningstiden (Ladstein 2013, s.49).
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6.2.6.2 Målbarhet
Utrykningstiden er i dag i liten grad målbar. Dette skyldes hovedsakelig at det er dårlig
datakvalitet for når en patrulje startet utrykning, og når den fremme på stedet.
6.2.6.3 Behovsvurdering
Utrykningstiden er etter prosjektgruppens vurdering først og fremst påvirket av hvor patruljen
i utgangspunktet er lokalisert når utrykningen starter, i forhold til oppdragsadressen. Dette er
absolutt påvirkbart for politiet gjennom aktiv flåtestyring og målstyring av enheter, men også
gjennom tjenestedsstrukturen, kapasitet og bemanning. For å vurdere betydningen av
utrykningstiden er det nødvendig å se på fordelingen mellom utrykningstiden og
iverksettelsestiden. Figuren under viser iverksettelsestid og utrykningstid generert fra
Ladsteins undersøkelse:
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Figur 17. Iverksettelsestid og utrykningstid fra (Ladstein, 2013)

Gjennomsnitt i landet var altså 8,2 minutter for iverksettelsestiden og 14,6 minutter for
utrykningstiden. Vi ser her at i enkelte distrikter utgjør utrykningstiden en betydelig andel.
Prosjektgruppen mener det er behov for å måle utrykningstiden. Dette kan gi politiet
kunnskap i forhold til å vurdere kapasitet og struktur. Det kan også gi en indikator på hvorvidt
patruljer er målstyrt, men prosjektgruppen mener det kan finnes bedre metoder for å måle
dette, for eksempel se etter mønstre for patruljers plassering ved hjelp av GPS.
6.2.6.4 Standardisering/Resultatkrav
Utrykningstiden og dermed kjøretiden påvirkes i stor grad av patruljenes lokalisering ved
oppdragets start, samt lokale og geografiske forhold. Dette gjør det komplekst å sette en
nasjonal standard for utrykningstiden. Et strengt krav for utrykningstid kan få uheldige
konsekvenser med henblikk på unødig hastig utrykningskjøring. Befolkningstetthet synes å
være den viktigste variabelen i forhold til omfang av politiets oppdrag. Det er
prosjektgruppens vurdering at et eventuelt fremtidig krav for utrykningstiden bør
differensieres på bakgrunn av befolkningstettheten. En alternativ indikikator er i hvilken grad
patruljer er målstyrt og riktig plassert i forhold til kriminalitetsbildet.
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6.2.7 Forberedelsestid
Forberedelsestid er tiden fra en patrulje er fremme på stedet til den iverksetter aktuelle initiale
tiltak slik som fremrykking, etablering av sperreposter og så videre.
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Figur 18. Modell for responstid med fokus på forberedelsestid.

6.2.7.1 Nåsituasjon
Politiet besitter lite systematisert kunnskap om forberedelsestid, utenom kunnskap
opparbeidet gjennom evaluering av øvelser. En undersøkelse av svensk politi (Holgersson og
Knutsson 2012) angir at forberedelsestiden ikke er ubetydelig.
6.2.7.2 Målbarhet
Forberedelsestiden er i dag ikke målbar. Datakvaliteten er for dårlig. I de tilfeller
forberedelsestiden registreres gjøres det manuelt ved føring i ustrukturert tekst i PO etter
manuell innrapportering fra patruljen. Dette gir dårlig og upålitelig datakvalitet.
6.2.7.3 Behovsvurdering
Å måle kun når politiet er fremme på stedet gir ikke nødvendigvis noen indikasjon på når man
har lykkes med å iverksette nødvendige tiltak og dermed er påliteligheten ikke optimal.
Hvorvidt patruljen kan aksjonere umiddelbart etter ankomst avhenger av en taktisk vurdering
av egen kapasitet opp mot aktuell hendelse i forhold til trusselbildet og tiden patruljen har til
disposisjon. Forberedelsestiden kan blant annet påvirkes av innsatspersonellets kompetanse,
utstyr, etterretningsinformasjon og kultur. Dette er forhold som politiet kan påvirke. Det er en
risiko for at krav om forberedelsestid kan føre til økt risiko for innsatspersonell og at man
ikke tar seg tid til en situasjonsvurdering. Måling av forberedelsestiden kan gi indikasjoner på
en eventuell effekt av økning av kompetanse på innsatspersonell.
6.2.7.4 Behov for standardisering
Prosjektgruppens vurdering er at forberedelsestiden er meget situasjonsavhengig. Videre vil
krav til forberedelsestid kunne medføre uønskede konsekvenser med henblikk på
polititaktiske vurderinger. Prosjektgruppen mener det ikke er hensiktsmessig å sette en
nasjonal standard eller krav for dette tidsintervallet.
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6.2.8 Aksjonstid
Aksjonstiden er tiden fra initiale tiltak iverksettes til patruljen har kontroll på stedet eller
nøytralisert trusler.
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Figur 19. Modell for responstid med fokus på aksjonstid.

6.2.8.1 Nåsituasjon
Aksjonstiden er som regel kort, men kan av ulike årsaker forlenges. Aksjonstiden er i liten
grad målbar i dag. Det skyldes at tidsstemplet for når man iverksetter tiltak og for når man har
kontroll på stedet består av mangelfulle og ikke strukturerte data. Det er en variert praksis
blant innsatspersonell for å melde fra når man har kontroll. Som oftest gjøres dette for å varsle
om at patruljen er i sikkerhet, eller at det ikke er behov for flere enheter. Varslingen gjøres
ikke i dag med det formål å måle tidsintervaller.
6.2.8.2 Behovsvurdering
Tiden det tar fra man aktivt går til aksjon til man har kontroll på stedet er i stor grad
situasjonsbetinget, men vil i en del tilfeller være relativt kort. Hva som menes med kontroll på
stedet vil være avhengig av type oppdrag. Aksjonstiden isolert sett er etter prosjektgruppens
vurdering mindre viktig enn andre intervaller som iverksettelsestid og utrykningstid, men
innslagspunktet for når politiet faktisk lyktes med å ha kontroll på stedet eller har nøytralisert
situasjonen er høyst relevant. Det kan argumenteres for at det overfor publikum er det denne
tiden som er mest relevant, og ikke når politiet er fremme på stedet. Dette tidsintervallet vil
også kunne si hvor lang tid politiet brukte for å løse sitt samfunnsoppdrag.
6.2.8.3 Standardisering/krav
Det er prosjektgruppens vurdering at det er ikke er hensiktsmessig å sette et krav for
aksjonstiden på det nåværende tidspunkt. Aksjonstiden bør være så kort som mulig, men i
likhet med forberedelsestiden mener prosjektgruppen at strenge krav til aksjonstid kan
resultere i uønskede konsekvenser.
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6.2.9 Nedtrappingstid
Nedtrappingstiden er tiden det tar fra politiet har kontroll til de har avsluttet sitt arbeid på
stedet.
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Figur 20. Modell for responstid med fokus på nedtrappingstid.

6.2.9.1 Nåsituasjon
Tiden som går med til nedtrapping er variabel, alt etter hvor komplisert oppdraget har vært.
Der det er grunnlag for etterforskningsskritt kan det bli sikret bevis og patruljen gjør ferdig
sine oppgaver på stedet. Det er i dag ulik praksis for når patruljene melder tilbake til
operasjonssentralen at de er ferdig på stedet og er klare for nytt oppdrag. Det er mulig å få
tidsstempel på disse punktene, både manuelt og automatisert. Nødvendig papirarbeid blir i
større saker gjort ferdig på stasjonen før man er klar for nytt oppdrag. Papirarbeidet kan
nedprioriteres i enklere saker, slik at patruljene raskere er tilgjengelige for nye oppdrag som
vurderes som viktigere.
6.2.9.2 Behovsvurdering
Når patruljer er ferdig på stedet er viktig informasjon for både operasjonell og strategisk
ledelse. Slik informasjon kan benyttes til å beregne forventet ledig tid for patruljer, til bruk for
den operasjonelle ledelsen. Patruljer bruker kortere tid på oppdrag i helgene enn tilsvarende
oppdrag i uken (Ladstein, 2013). Dette kan bety at patruljer er mer effektive for å håndtere
ventende oppdrag, eller det kan også bety at oppdrag ikke løses med tilstrekkelig kvalitet. Det
betyr at kort nedtrappingstid kan faktisk være en indikator for dårlig kvalitet. Det taler for å se
nedtrappingstid i sammenheng med responskvalitet. Det er også et behov for strategisk
informasjon om hvor mye ressurser som bindes opp i hvert oppdrag, sett opp mot
oppdragsvolumet. Merverdi-programmet har som målsetting at flere oppgaver skal
ferdigstilles ute på åstedet av patruljene. Prosjektgruppen mener det er behov for å måle
nedtrappingstiden blant annet for å kunne vurdere effekten av Merverdiprogrammets forslåtte
tiltak for å nå dette målet.
6.2.9.3 Standardisering/krav
Prosjektgruppen mener det ikke bør stille krav til nedtrappingstid på grunn av mulige uheldige
konsekvenser for responskvaliteten.
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6.2.10 Avslutningstid
Avslutningstiden er tiden fra en patrulje er ferdig på stedet og til den er frigjort og ledig for
andre oppdrag.
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Figur 21. Modell for responstid med fokus på avslutningstid.

6.2.10.1 Nåsituasjon
Avslutningstiden løper til patruljen melder seg ledig og klar for nye oppdrag. Den omfatter tid
til transport av pågrepne, sikring av beslaglagt materiale, med mer. En del oppdrag har ikke
avslutningstid. Dette er oppdrag som avsluttes på stedet, og der det ikke er behov for
transport eller andre former for etterarbeid i umiddelbar tilknytning til oppdragsløsningen.
6.2.10.2 Målbarhet
Avslutningstiden er i liten grad målbar i dag på grunn av dårlig datakvalitet.
6.2.10.3 Behovsvurdering
Jo raskere en patrulje er ledig på stedet løser og avslutter et oppdrag, jo tidligere er den
patruljen tilgjengelig for nye oppdrag. Merverdiprogrammet har som målsetting å minimere
avslutningstiden, og ferdigstille flest mulig oppdrag på åstedet. For å kunne måle effekten av
Merverdiprogrammets tiltak er det derfor behov for å måle avslutningstiden.
6.2.10.4 Standardisering
Prosjektgruppen mener avslutningstid ikke er egnet som et resultatkrav da det kan få uheldige
konsekvenser i forhold til etterarbeidet som eventuelt skal gjøres.
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6.3 ”Politiets responstid”
Foran har prosjektgruppen beskrevet og vurdert de ulike intervallene for seg. I dette kapittelet
følger en analyse av politiets responstid. Prosjektgruppen har definert responstid som:
Responstid er den tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet
er på stedet. Dette er vanskelig å måle i dag, fordi det ikke eksisterer en kobling mellom 112data og data fra PO. Responstiden beskrives derfor i dette kapittelet med tiden det tar fra
politiet oppretter et oppdrag og til første enhet er på stedet. Prosjektgruppen presiserer at
tilgjengelige data ikke tillater en analyse av hele responstiden slik den er definert. Analysen
baserer seg på to hovedkilder, prosjektets GPS-analyse og Ladsteins masteroppgave (Ladstein
2013).
6.3.1 Nåsituasjon
GPS-analysen viste at for gjennomsnittlig responstid alle oppdrag i utvalget var 29,1 minutter.
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Figur 22. GPS-analysen – alle oppdrag.

Det er til dels store variasjoner mellom politidistriktene. Disse resultatene er for alle oppdrag i
PO, og indikerer ikke politiets responstid i oppdrag som haster
6.3.1.1 Prioritet3
Ladsteins undersøkelse viste ingen sammenheng mellom gjennomsnittlig responstid og
prioriteringskategori. GPS-analysen viser at responstiden fordeler seg relativt tilfeldig på tvers
av de ulike prioritetskategoriene. Det er stor forskjell i praksis vedrørende registrering av
prioritet, og det er derfor stor usikkerhet i tallene.
Nedenfor er tabell som viser gjennomsnittlig responstid fordelt pr prioriteringskategori fra
GPS-analysen:

3

Inn med definisjon av prioritetene i dagens PO
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Tabell 6. Gjennomsnittlig responstid og prioriteringskategori – GPS-analysen.

Prioritet
Alarm
Prioritet 1
Prioritet 2
Prioritet 3
Ingen

Gjennomsnittlig responstid
Antall oppdrag
23,7
22,6
31,2
29,0
31,1

189
2 918
6 729
8 370
4 180

Antall oppdrag i kategoriene prioritet alarm og prioritet 1 pr. distrikt er så lavt at det ikke er
hensiktsmessig å sortere pr distrikt. Det er enkelte distrikter som ikke har alarm eller prioritet1
i utvalget. Det kan derfor synes som om at det ikke er noe umiddelbar sammenheng mellom
prioriteringsgrad og responstid, men vi ser at alarm og prioritet1 oppdrag har noe lavere tid.
Det varierer hvordan operasjonssentralene fører data. Prioriteringkategoriene i PO brukes og
tolkes ulikt ved registrering av hendelser, noe som trekkes frem i politianalysen. Dette er også
mer utdypende drøftet i kapittelet om responskvalitet. Det forventes at oppdrag med høy
prioritet har lavere responstid.
6.3.1.2 Type hendelser
Ladsteins undersøkelse inneholder et eget utvalg av oppdrag som dekker hendelser som kan
true liv og helse, samtidig som det inkluderes oppdrag innen samme oppdragskategori som
ikke ble vurdert gjennom prioriteringskategorien å være av høy viktighet slik at forskjeller
mellom høy og lav prioritering vil kunne avdekkes (Ladstein, 2013). Undersøkelsen viste at
politiets responstid (fra melding mottatt til fremme på stedet) i 2012 var i gjennomsnitt 22,8
minutter mens median var 14,8 minutter. Variasjonen i responstiden i undersøkelsen var
relativt stor. GPS-analysen med data fra første kvartal i 2013 viste at gjennomsnittlig
responstid for sammenlignbare hendelsestyper som Ladstein var 22,4 minutter (N=7147).
Variasjonen i responstiden er også her relativt stor, og antall oppdrag pr distrikt varierer
mellom 8 til 1771. Å sammenligne på nasjonalt nivå mellom disse undersøkelsene er
fristende, men siden utvalget er relativt skjevfordelt mellom distriktene i GPS-analysen gir det
mer mening å sammenligne disse undersøkelsene pr. distrikt, selv om enkelte av distriktene
har få oppdrag. I figuren nedenfor er responstiden pr distrikt fordelt pr. distrikt for de to
undersøkelsene.
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Figur 23. GPS-analysen og Ladstein analysen fordelt pr. politidistrikt.

Det er til dels samsvar mellom undersøkelsene, men også store variasjoner, for eksempel
politidistrikt 10. Dette viser at det kan være usikkerhet knyttet til begge undersøkelsene.
Likevel vurderer prosjektgruppen det som en styrke at Ladstein (2013) og GPS-analysen har
relativt samme funn. Det styrkes videre av at både Ladstein sin undersøkelse og GPS analysen
synes å samsvare relativt bra med analysene som har vært gjort i noen politidistrikt, bl.a. Agder,
Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har de siste årene, gjennomført lokale studier og analyser ev
egen responstid. Disse viser gjennomsnittlig responstid på hhv. 17,4, 18 og 30 minutter, se
vedlegg. Disse funnene her ligger noe nærmere resultatene fra GPS-analysen og Ladstein, enn
funnene i ”Politiets responstid” (Politidirektoratet 2008).4 Denne viste at den gjennomsnittlige
responstiden varierte fra 7 til 10 minutter. Utvalg og metode er til dels forskjellig og det er
derfor vanskelig å sammenligne disse undersøkelsene direkte. Man kan derfor ikke med
bakgrunn i dette si at politiets responstid har økt siden undersøkelsen i 2008. Prosjektet er av
den vurdering at grunnet usikkerhet knyttet til metodikk og målemetode er det for usikkert å
konkludere med bakgrunn i type hendelse hva politiets faktiske responstid er i dag.
6.3.1.3 Responstid og bevæpning
GPS-analysen inkluderte variabelen bevæpning og den viser følgende responstid i
gjennomsnitt for oppdrag meldt inn av sivil melder:
Oppdrag (327) med bevæpning:
Oppdrag (21987) uten bevæpning:

39,35 minutter
29,00 minutter

Det er få oppdrag med bevæpning pr distrikt som varier fra 1 til 127, og prosjektet har vurdert
at det ikke er hensiktsmessig å illustrere distriktsvise forskjeller. Funnene må tolkes med
forsiktighet. Årsaken til at responstiden kan bli lengre ved væpnede oppdrag kan skyldes økt
kompleksitet og ulike faktorer alene eller i kombinasjon med hverandre.
4

Undersøkelsen ble foretatt i politidistriktene Oslo, Søndre Buskerud, Nordmøre og Romsdal, Nord-Trøndelag
og Vestfinnmark. Etter en 6-ukers registreringsperiode høsten 2007 ble ca 800 oppdrag nærmere analysert.
Disse spente over en rekke forskjellige hendelsestyper, som trafikkulykker, brann vold, voldtekt, alarmer,
redningsaksjoner, dødsfall m.fl. Basert på dette materialet ble det funnet relativt små forskjeller mellom
distriktene.
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Undersøkelsen skiller ikke mellom de ulike typene av oppdrag som utløser bevæpning, ei
heller utviklingen i de enkelte oppdragene. Når politiet rykker ut med skytevåpen er det i
hvert enkelt tilfelle som følge av en situasjonsvurdering hvor kjennskap til trusselen, egen
ressurs og tiden til rådighet står sentralt. I noen oppdrag må man aksjonere umiddelbart, mens
man i andre har anledning til å samle de best egnede mannskapene og planlegge en aksjon.
Det kan også være slik at et oppdrag først loggføres uten at det foreligger opplysninger som
utløser bevæpning. Når det så kommer til slike opplysninger skal disse vurderes før man
iverksetter prosessen med å innhente tillatelse til bevæpning osv. Dette kan gjøre at tiden fra
meldingen først ble mottatt til politiet faktisk er på stedet øker
Andre medvirkende årsaker til at responstiden øker for oppdrag med bevæpning kan blant
annet være ulik praktisering av fremskutt lagring. Ved fremskutt lagring av våpen i kjøretøy
vil det gå kort tid fra ordre om bevæpning blir gitt til man faktisk er klart til innsats med
våpen. Det må dog beregnes noe tid til å ikle seg verneutstyr. For de tilfeller hvor man ikke
har innført ordningen med fremskutt lagring av våpen i bilen, eller av annen årsak ikke
medbringer våpen, må man beregne tid for å hente ut dette. Dersom man er et stykke fra
tjenestestedet sier det seg selv at dette vil forlenge responstiden.
Metoden i analysen kan også slå feilaktig ut all den tid politiet av taktiske årsaker kan parkere
lengre unna aktuell adresse enn 50 meter.
6.3.1.4 Gjennomsnittlig responstid og befolkningstetthet
I henhold til SSB bor 79,6 prosent av Norges befolkning i tettsted, mens kun 21 av landets
942 tettsteder hadde 20 000 eller flere bosatte per 1. januar 2012. Ladstein undersøkte ikke
befolkningstettheten, men fant ingen samvariasjon mellom distriktenes befolkningsstørrelse
og responstid. Videre fant Ladstein at responstiden økte med geografiske størrelsen på
politidistrikt. Ladstein (2013) utrykker selv at det er usikkerhet knyttet til modellen hans.
GPS analysen viste følgende fordeling på gjennomsnittlig responstid når det gjaldt tettsteder.5:
Tabell 7. Gjennomsnittlig responstid.

Alle oppdrag
21 største tettsted (60 % av
befolkningen)
Alle tettsteder (80 % av
befolkningen)
Spredtbygde strøk (20 % av
befolkningen)

25,4

Samme hendelser som
Ladstein
20,1

34,3

21,4

41,3

35,7

GPS-analysen viser at gjennomsnittlig responstid (samme type hendelser som Ladstein)
fordelt pr distrikt på variablene tettsted og spredtbygd viser store forskjeller, både mellom
distriktene, men også mellom tettsted og spredtbygd strøk6.
5

Statistisk sentralbyrås tettstedsdefinisjon: En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der,
og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom
husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller
naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand
på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen
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Figur 24. Gjennomsnittlig responstid mellom tettbebygd og spredtbygd.

Det er grunn til å tolke disse data med stor forsiktighet da antall oppdrag i spredtbygde strøk
er relativt få (mellom 0-51 oppdrag pr distrikt). Videre er det kun koordinatfestede oppdrag
som er med i grunnlaget og det er grunn til å anta at andelen oppdrag uten koordinater er
høyere i spredtbygde strøk enn i tettsteder.
6.3.1.5 Responstid og tid på døgnet
Ladstein (2013) viste at gjennomsnittlig responstid ikke øker i helgene. Dette funnet
forsterkes av data fra GPS-analysen som viser følgende fordeling når det gjelder ukedag og
tid, (med samme type hendelser som Ladstein), der vi ser at responstiden er lavest om nettene,
og at natt til lørdag og søndag er den relativ lav, sett i forhold til at oppdragsmengden er høy.
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Figur 25. GPS-analysen, fordeling av responstid på ukedag og tid på døgnet (samme type hendelser som
Ladstein)

Responstiden påvirkes antagelig av en kombinasjon av geografi, tid og hendelse.
Voldsproblematikk i helgene og sentrumsstrøk synes å påvirke den gjennomsnittlige
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responstiden. I tillegg kan dette indikere at politiet jobber kunnskapsstyrt, og bruker
ressursene forebyggende der hvor hendelser erfaringsmessig skjer.
6.3.2 Målbarheten av arbeidsprosessen
Nåsituasjonen viser at det er en generell usikkerhet om den faktiske tiden i tidsintervallene i
arbeidsprosessen. Politiet har i dag ingen helhetlig oversikt og statistikk over politiets
responstid. Dette skyldes hovedsakelig at politiet ikke har en enhetlig metodikk og standard,
samt at man ikke har tilstrekkelig med data med høy nok kvalitet. Politiet baserer seg
konseptuelt i stor grad av at tidsstempler i arbeidsprosessen må gjøres manuelt og er i stor
grad avhengig av manuelle innmeldinger fra personer involvert i arbeidsprosessen. Dette gjør
det i praksis krevende å måle og monitorere politiets responstid med større mengder data med
tilfredsstillende kvalitet. Oppsummert har vi fremstilt nåsituasjonen slik når det gjelder
målbarheten av responstid:

Patr. ledig

Patr. avsl. på stedet

Aksjons
tid

Transp. etterarb. mm.

OPERASJONSSENTRAL-TID

Kontr. på stedtet

Vurderings Iverksettelses Klargjørings Utryknings Forberedelsestid
tid
tid
tid
tid
tid

Patr. arb/trapper ned

Patr. aksjonerer

Patr. forbereder

Patr. på stedet

Patr. starter

Patr. varsles

Aksess
tid

Oppdr. besluttet

Mld. besvares/vurderes

PUBL.-TID

Melding mottas

Hendelse
Varslings
tid

Nedtrappings Avslutnings
tid
tid

INNSATSPERSONELL-TID

POLITIETS
RESPONSTID

POLITIETS
INNSATSTID

ANVENDT
TID
GRØNN:
TURKIS:

Målbart: Tidspunkt registreres automatisk og med god datakvalitet
Delvis målbart: Innslagspunktene inneholder strukturerte data, men kvaliteten er avhengig om man fører i sanntid.
Videre er det ulik praksis. Beregning av tidsbruk må derfor i stor grad foregå manuelt, vil være arbeidskrevende og komplisert.
FIOLETT. Liten grad målbart. Innslagspunktene finnes bare i fritekst i PO, er mer usikre og ikke alltid notert i loggen. Intervall og faser
får derfor dårligere kvalitet, og vil i mange tilfeller ikke kunne beregnes fordi innslagspunkt ikke er loggført.
RØD.
Umulig. Data mangler helt eller delvis.

Figur 26. Nåsituasjon når det gjelder målbarhet av responstid.
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6.4 Standarder for måling av responstid
I dette kapitlet følger en drøftelse av standardiserte metoder og rapporter for måling av
responstid. Rapportene vil i første omgang kunne danne grunnlag for erfaringslæring, og ikke
som krav det skal rapporteres på. Standardiserte rapporter vil gjøre det letter å sammenligne
og dele på tvers av driftsenheter i politiet. Drøftelsen er med bakgrunn i behovene og analysen
av responstid.
6.4.1 Prioriteringsgrad
Priorotieringskategori kan være en variabel for å måle responstid. Fordelen med en slik
variabel er at man vektlegger den situasjonelle vurderingen som må tas ved mottak av
melding. I dagens Politioperativ System PO) eksisterer følgende kategorisering:
Alarm
Prioritet1
Prioritet2
Priortet3
Ingen
Å anvende prioriteringskategori Alarm og prioritet1 som variabel vil man i utgangpunktet
kunne måle de oppdragene som krever umiddelbar utrykning fra politiet. Ved å anvende
denne kategorien vil man etterspørre kunnskap om oppdrag som er vurdert til å virkelig haste.
Ved å inkludere måling av kategorier som har lav prioritering kan man risikere at oppdrag
med lav prioritet blir foretrukket på grunn av kort responstid. Oslo politidistrikt har benyttet
kriteriet alarm og prioritet1 i sine undersøkelser av responstiden. Prioritet vurderes metodisk
ulikt ved operasjonssentralene og gir usikkerhet i data, dette drøftes i kapittelet om
responskvalitet.
6.4.2 Frekvens
Hvilke hendelser som skal måles når det gjelder responstid kan baseres på frekvens. Et slikt
kriterium vil kunne være viktig når man skal vektlegge behovet for å vurdere kapasitet. Å
måle responstid på oppdrag som skjer sjelden, vil gi liten verdi med henblikk på å vurdere
nødvendig kapasitet på operasjonssentral eller innsatspersonell. Prosjektet er av den
oppfatning at å måle på type hendelser som forekommer med høy frekvens kan også medføre
uheldige konsekvenser med henblikk på prioritering, at oppdrag som oppstår sjelden dermed
får lavere prioritet.
6.4.3 Type oppdrag
Ladstein (2013) valgte å bruke type oppdrag der det er mulighet for at oppdrag kunne haste.
Analysen viser at det er relativt presise data, men likevel er det grunn til å anta at det er finnes
flere oppdragskategorier der det virkelig haster. Det viser seg også at det er usikkerhet i
meldingsfasen hva slags oppdrag det egentlig dreier seg om, noe som også gjenspeiler seg i at
mange oppdrag har flere kategorier. Prosjektgruppen vurderer det dit at å lage en streng
nasjonal standard på type oppdrag, med en uttømmende og forhåndsdefinert liste over type
oppdrag vil kunne føre til feil prioritering ved meldingsmottak.
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6.4.4 Objektsikkerhet
I henhold til PBS III er en rekke objekter kartlagt i distriktenes lokale planverk. Hendelser
som skjer i og i nærheten av disse kan i utgangspunktet være av bagatellmessig art, men som
på grunn av dets nærhet til objektet gjør at dette bør prioriteres. Dette vil ofte være gjenstand
for en situasjonell vurdering, men kan gjøres mindre personavhengig med bedre systemstøtte.
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6.4.5 Politiet som eneste aktør
I Dansk politi var ett av kriteriene for utvalget av hendelser at politiet var den eneste aktør og
at det derfor var mest relevant å måle responstiden på slike oppdrag. Prosjektet vurderer dette
som et viktig kriterium, men samtidig er det viktig ikke å utelukke oppdrag hvor politiet er
viktig samarbeidspartner, eller oppdrag der politiet skal lede samlede aksjoner.
6.4.6 Anbefalt modell for standardiserte rapporter
Prosjektet mener det i utgangspunktet er behov for å fange responstidsdata på alle typer
oppdrag. Flere grunner taler for dette. For det første kan hastegrad av et oppdrag endre seg
underveis fra bagatellmessig til alvorlig hendelse. Videre kan type hendelse endre seg
underveis, at et meldt lommetyveri viser seg å være et ran. Politiske eller faglige føringer om
hva som ønskes målt kan også endre seg. Prosjektet mener derfor at det i utgangspunktet er
behov for datafangst for responstid på alle oppdrag. Det at responstidsdata fanges for alle
oppdrag betyr ikke at prosjektgruppen mener at rapporter og krav skal stilles til alle oppdrag.
Prosjektet anbefaler at standardiserte rapporter for erfaringslæring bør være hendelser som
etter en situasjonell vurdering har blitt vurdert til Alarm og prioritet1, det vil si hendelser som
krever umiddelbar utrykning av politiet. Den situasjonelle vurderingen må bero på om det er
behov for å redde liv, begrense skade på person eller store materielle verdier, samt sikre bevis
i prioriterte straffesaker eller sikre samfunnsviktige interesser/objekter.
Dersom det ønskes klassifisering på type hendelser anbefaler prosjektgruppen at alarm og
prioritet1 hendelser deretter sorteres etter en overordnet kategorisering av type hendelser:
• Drap
• Ran
• Legemskrenkelser
• Sedelighet
• Brann
• Trafikk
• Innbrudd/Grove tyverier
• Tvang/Trusler
• Voldsalarm
• Redningsoppdrag
• Samfunnssikkerhet/Objektsikkerhet/Myndighetspersoner
6.4.6.1 Befolkningstetthet
Analysen over viser at det er til dels store variasjoner i responstid i forhold til
befolkningstetthet. Prosjektet foreslår at man differensierer responstid med henblikk på
befolkningstetthet etter Statistisk Sentralbyrå sine definisjoner. Prosjektet anbefaler at det ikke
settes eksplisitte krav før man har mer kunnskap om den faktiske responstiden i de ulike
politidistriktene.
Tabell 8. Responstid i forhold til befolkningstetthet.

Befolkningstetthet
By/sentrumsstrøk
Tettsteder
Spredtbygde strøk

Alarm og prioritet 1
Gjennomsnittlig tid/ median
Gjennomsnittlig tid/ median
Gjennomsnittlig tid/ median
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For offentliggjøring foreslås at tabellen over legges til grunn pr politidistrikt. For å gi både
befolkningen og politiet selv utfyllende informasjon om politiets responstid anbefaler
prosjektet at både gjennomsnitt og median legges til grunn ved standardiserte rapporter om
responstid.
6.4.6.2 Behov for ytterligere spesifisering for erfaringslæring
Det er behov for å ytterligere spesifisere av standardiserte rapporter. Disse må kunne dekke
flere behov og gjøres lett tilgjengelig i prosesser med erfaringslæring. For å støtte behovet om
erfaringslæring er det behov for mer nyanserte rapporter, der ikke bare gjennomsnitt vises,
men der man søker å rette oppmerksomhet mot mønstre i avvik fra gjennomsnitt. Dette må
utvikles videre i neste fase i prosjektmodellen.
I dette kapitlet følger en drøftelse av standardiserte metoder og rapporter for måling av
responstid. Rapportene vil kunne danne grunnlag for erfaringslæring, og ikke som krav det
skal rapporteres på. Standardiserte rapporter vil gjøre det letter å sammenligne og dele på
tvers av driftsenheter i politiet. Drøftelsen er med bakgrunn i behovene og analysen av
responstid.

6.5 Utilsiktede konsekvenser av måling av responstid
«Politiet mot 2020» (POD 2008:56) konkluderte med at måling av politiets responstid er
uegnet som resultatkrav. Rapporten pekte på at økt fokus på resultatkrav til utrykkingstiden
kan gi feil prioritet ved at raske oppdrag velges før de mest alvorlige. Det tviles på om måling
av responstid vil gi befolkningen økt trygghetsfølelse, samtidig som det fryktes en
diskriminerende effekt for den del av befolkningen som opplever lang responstid.
Prosjektet ser faren med feil prioritering, men mener politiets handlingsplikt er såpass åpenbar
at man i operasjonell ledelse vil prioritere hendelser som utløser politiets handlingsplikt. I
Endringsprogrammets prosjektutredning om kompetanse for operasjonssentralene
(Politidirektoratet, 2013) ble det gjennomført en undersøkelse av kompetansen til operatører
og operasjonsledere som viste at 83 % av respondentene mente de hadde kompetanse til å
vurdere dette i stor eller svært stor grad.
Prosjektet har foreslått en modell der man måler responstid og responskvalitet, men knyttet til
oppdrag som er vurdert som alarm eller prioritet 1, og som er gjenstand for en situasjonell
vurdering Det er den type meldinger som krever at politiet rykker ut umiddelbart. Riktignok
har nåsituasjonen vist at distriktene praktiserer og tolker prioriteringsgrad ulikt, men vi mener
at slik utrykning vanskelig kan tolkes som feil prioritering.
Videre mener vi at ved å knytte en slik målsetting også til befolkningstetthet kan man over tid
ta hensyn til denne variabelen. Måling av utrykkingstid, som er en del av responstiden, vil
starte fra ulike steder avhengig av hvor patruljen befinner seg. Politiet starter ikke målingen
fra en fast lokasjon slik som brann og ambulanse gjør. Dersom patruljen befinner seg i
nærheten av hendelsen og ut fra analyse har kjennskap til problemområder, vil denne
erfaringen være med på å korte ned responstiden, samt sikre et forebyggende aspekt med
patruljeringen ved å være på rett sted til riktig tid.
Prosjektgruppen har vurdert det slik at vektingen mellom politiets kjerneoppgaver mener vi
må overlates til linjen i Politidirektoratet og Justisdepartementet, men for å ta stilling dette
kreves mer kunnskap om politiets responstid.
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Prosjektet foreslår å fange data fra alle hendelser som politiet rykker ut på, men kun at
rapporter standardiseres for alarm og priotitet1 oppdrag. Ved å begrense målingen til kun å
gjelde alarm og prioritet1 hendelser, minsker risikoen for å prioritere feil type oppdrag for
eksempel vold/ran) og man minsker målforskyving ved at de raske oppdragene prioriteres før
de alvorlige hendelsene. Det å rapportere på og stille krav til responstid på mindre alvorlige
hendelser vil kunne innebære at andre viktige oppgaver prioriteres ned. Prosjektet foreslår
også måling i flere faser i arbeidsprosessen for å kunne skille ut hvor det er
forbedringspotensialer og muligheter for erfaringslæring.
Dersom man også innfører målinger av responskvalitet, parallelt med responstid vil man også
minske risikoen for både operasjonelle og strategiske feilprioriteringer.
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7 Dagens responskvalitet og vurdering av behov
I dette kapittelet analyseres og vurderes kvaliteten i de sentrale aktivitetene og
arbeidsoppgavene i politiets operative arbeidsprosess og hvorvidt de er målbare.
Prosjektet har vurdert det slik at responskvalitet beskriver i hvilken grad politiets respons
innfrir samfunnets og publikums forventinger, samt de standarder og krav politiet selv
opererer med. Det er først og fremst aktivitetene og oppgavene i meldingsfasen og
aksjonsfasen som vurderes.

Figur 2.

7.1 Politiets oppgaver
De rettslige føringene for politiet oppgaver er forankret i politiloven § 2 og videre i
politiinstruksen § 2-2. Politiets oppgaver vil variere fra beredskapsområde og type hendelser,
men i PBS1 listes oppgavene:
• redde liv i samarbeid med andre nød- og redningsetater
• koordinere arbeidet med andre nødetater, lokale myndigheter og frivillige
organisasjoner
• sperre av og beskytte åstedet
• evakuere utsatte områder og objekter
• etterforske hendelsen og sikre bevis i samråd med eventuelle andre som har ansvar for
gransking av hendelsen (for eksempel Statens havarikommisjon for transport)
• samle og formidle informasjon om skadde, døde og saknede
• identifisere omkomne
• opprettholde ro og orden og forhindre kriminelle handlinger
• ivareta kontakten med pårørende og etterlatte
• gi informasjon til befolkningen
• igangsette tiltak for å normalisere situasjonen
Oppgavene og aktivitetene vil være avhengig av hvor i arbeidsprosessen man er. Politiets
Beredskapssystem Del II Håndbok for innsatspersonell angir felles retningslinjer og
instrukser for ulike former for akutte og ekstraordinære hendelser. Håndboka er et
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oppslagsverk som sikrer taktisk kunnskap og forståelse for operativt innsatspersonell.
Håndboka bidrar til kvalitetssikring, men begrepet responskvalitet er ikke nevnt
eksplisitt. Politiets Beredskapssystem Del III er distriktenes lokale planverk og skal tilpasses
og ivareta lokale forhold. Planverket skal sikre enhetlig forståelse og god kvalitet i
tjenesteutførelsen.

7.2 Forberedelsesfasen
Prosjektgruppen har ikke vurdert kvaliteten i forberedelsesfasen. På et strategisk nivå vil
kvalitet her handle om styring, ledelse og tilretteleggelse med innsatsfaktorer som kompetanse
og utstyr. På et operasjonelt nivå vil kvalitet i forberedelsesfasen kunne ha betydning for
responstiden. I hvilken grad patruljer er plassert der det er høyest frekvens for at noe skjer i
utgangspunktet kan påvirke utrykningstiden. GPS-sporing kan avdekke mønstre i hvor stor
grad politiets kjøretøy er plassert i forhold til forventet kriminalitet, og dermed kunne
redusere responstiden. Ordenstjenesten i norsk politi er delvis autonom samtidig som
innsatspersonellet består av generalister som utfører en rekke oppgaver (Finstad, 2000).
Anvendelsen av IKT for målstyring ordenstjenesten har vist seg å kunne være utfordrende
(Gundhus, 2009). Undersøkelsen blant operasjonsledere og operatører som ble gjennomført i
KOMPOPS prosjektet kan tyde på at operatører mener det er en utfordring å målstyre
patruljene i mellom oppdragene.
Kvalitet i forberedelsesfasen kan ha synergieffekter i forhold til forebygging. Effekten av
målrettet patruljering (”hot-spot policing”) har vært omdiskutert, men ny forskning peker i
retning av at det kan ha en preventiv effekt (Braga og Weisburd, 2010). Å innrette patruljer
mot identifiserte problemområder for å redusere responstid kan således bidra til en
forebyggende effekt. Det er likevel helt avhengig av typen kunnskapsbasert politiarbeid som
utføres mellom oppdragene. Kun synlighet har vist seg å ha lite forebyggende effekt (ibid).

7.3 Meldingsfasen – Aktiviteter/oppgaver ved operasjonssentralen
Operasjonssentralens oppgaver er beskrevet i PBS I, s. 110-111. Prosjektgruppen har vurdert
kvaliteten i følgende utvalg av oppgaver:
•
•
•
•
•

mottak av melding og nødanrop (112)
sørge for at meldinger fra befolkningen blir tatt i mot og behandlet
vurdere behovet for politiinnsats og prioritere blant aktuelle oppdrag
ansvar for HMS-tiltak
kvalitetssikre oppdrag

Å motta og besvare 112 anrop vil være en helt sentral aktivitet for operasjonssentralene. Dette
er drøftet i avsnittet om aksesstid.
7.3.1 Kvaliteten i mottaket og behandlingen av meldinger
Når en samtale først er besvart er det naturlig å se på kvaliteten i kommunikasjonen mellom
operatør og melder. For operatøren er det ene formålet med samtalen å sikre at politiet får
tilstrekkelige opplysninger. Det andre formålet er å veilede melder i hvordan å forholde seg
inntil politiet kommer. God kommunikasjon med publikum kan være avgjørende for god
oppdragsløsning. Operatørens rutiner og evne til å stille riktige spørsmål og innhente
opplysninger vil påvirke responskvaliteten i mottaksfasen, men også i arbeidsprosessen
videre.
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7.3.1.1 Nåsituasjon - Publikums forventning til kvalitet i samtalen
Det finnes liten systematisert kunnskap i Norge om publikums forventninger innfris ved
meldingsmottak ved operasjonssentraler. Det finnes dog et studium på publikums opplevelse
av politiets samtaler ved vaktene på politistasjoner: ”Språkbruk som hemmer eller fremmer
god kommunikasjon” (Rønneberg, 2008). Avhandlingen er en undersøkelse av
telefonoppringninger til publikumsvakten ved Sentrum politistasjon i Oslo i 2007.
Datamaterialet består av 900 lydopptak. Et utvalg på 190 telefonsamtaler og deler av samtaler
er analysert for å undersøke hvordan politiets språkbruk overfor publikum kan påvirke
samtalens forløp og resultat. Rønneberg anbefaler at det legges større vekt på trening i
kommunikasjon og språkbruk overfor publikum, og at bevisstgjøringen rundt kommunikasjon
og språkbruk økes.
7.3.1.2 Nåsituasjon - Politiets egen standard
Det finnes pr. i dag ingen nasjonal standard for mottak av meldinger fra publikum. Enkelte
politidistrikter har likevel rutiner for dette. Hvilke rutiner som har blitt fulgt og hvilke
spørsmål som har blitt stilt til melder av operatør i mottaksfasen er ikke målbart i dag.
Helsesektoren har utviklet en egen protokoll og indeks for hvordan meldinger skal mottas og
vurderes, som en egen nasjonal standard. I følge Helsedirektoratet benyttes lydlogg ved blant
annet resertifiseringer av operatører ved AMK. I resertifiseringen blir mellom ti og femten
samtaler gjennomgått og vurdert i henhold til indeksen.
7.3.1.3 Målbarhet
Politiets lydlogger inneholder data som kan benyttes til å måle kvaliteten i mottak og
behandling av meldinger fra publikum i operasjonssentral. Med lydlogg menes i denne
sammenheng det elektroniske lydsporet av kommunikasjon til og fra operatør og
operasjonsleder ved operasjonssentralen. Lagrede data slettes automatisk etter 90 dager med
mindre annet er bestemt. Lagring utover 90 dager kan være aktuelt i forbindelse med
straffesak. Det finnes ingen sentral instruks som regulerer adgangen til politiets lydlogg. Flere
distrikter har utarbeidet lokale instrukser for dette. Å foreta et uttak av lydlogg er en
omfattende jobb. Beslutningen om å gjøre lydloggen tilgjengelig i henhold til påtaleinstruksen
§§ 3-3 nr 2 og §§ 3-3 nr 3 treffes av politimesteren i det aktuelle distriktet.
7.3.1.4 Behovsvurdering
Operatørens kommunikasjon med publikum har stor betydning for oppgaveløsningen. Den
påvirker også publikums oppfatning av og tillit til politiet. Å måle kvaliteten i samtalen med
publikum gir grunnlag for erfaringslæring, og vil kunne dokumentere behovet for
kommunikasjonskompetanse ved politiets operasjonssentraler. Det er derfor behov for å måle
kvaliteten i politiets samtaler med publikum.
7.3.1.5 Standardisering
Kvaliteten på meldingsmottak bør være lik i hele landet. Det er derfor behov for en
standardisert måling av kvaliteten av samtalen med publikum.
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7.3.2 Kvalitet i vurdering av og prioritering mellom oppdrag
7.3.2.1 Nåsituasjon i henhold til politiets standard
Hendelser gis i dag prioritet på to måter enten, forhåndsdefinert i politiets operativsystem
(PO) eller en friere situasjonell prioritering. PO ble i sin tid levert med et system for prioritet,
”Alarm”, pri 1, 2, 3 og ”ingen”. Systemet er endret flere ganger, og politidistriktene kan selv
fastsette forhåndsprioriteter. Prosjektet har innhentet bruksplanene for PO fra samtlige
politidistrikter. De hendelsene som oftest går igjen med prioritet ”Alarm” er blant annet
bankran, postran og drap, mens hendelser med prioritet 1 dekker en rekke ulike hendelser.
Gjennomgangen viser at det er store variasjoner (mellom distriktene) i forhåndsprioriteringen
av samme type hendelser. Variasjonen kan være et uttrykk for et behov for lokalt tilpassede
prioriteringer. Samtidig gjør variasjonene det krevende å sammenligne mellom distriktene og
å hente ut nasjonal statistikk. I en spørreundersøkelse blant operasjonsledere og operatører ble
graden av utnyttelse av forhåndsprioriteringer undersøkt nærmere. 38 % av respondentene i
undersøkelsen oppgir at det hos dem benyttes et forhåndsdefinert system for prioriteringer i
PO.
7.3.2.2 Situasjonelle prioriteringer av hendelser
Operatørene kan, i samråd med operasjonsleder overprøve en forhåndsdefinert prioritet når de
registrerer en hendelse, melding eller ordre. (Bruksplan PO, PDMT, 2003). Politianalysen har
avdekket at det er variasjoner i vurderingen og prioriteringen av oppdrag (NOU 2013:19).
I spørreundersøkelsen av operatører og operasjonsledere foretatt av KOMPOPS-prosjektet
oppgir 15 % av respondentene at de benytter forhåndsprioriteringer i PO, og at praksisen er
styrende for hvordan de prioriterer oppdrag. 67 % oppgir at praksisen er styrende til en viss
grad, mens 18 % oppgir at den ikke er styrende for hvordan de prioriterer oppdrag Det er noe
uenighet i utvalget om det bør finnes en forhåndsdefinert prioriteringsliste i PO.
(Politidirektoratet, 2013).
KOMPOPS-prosjektets spørreundersøkelse tok også for seg responstid. Respondentene
vurderte følgende påstand på en skala fra 1 til 5, der 1 betegnet at respondenten var helt uenig
i påstanden, og 5 betegnet at respondenten var helt enig:
En forhåndsdefinert målsetning om responstid ville vært et godt hjelpemiddel for meg i å
vurdere hvor mye et oppdrag haster.
Gjennomsnittet for respondentene i spørreundersøkelsen var 3,16.
Dette kan tyde på at mål om responstid ikke vil føre til feilprioriteringer, men undersøkelsen
gir ikke grunnlag for å trekke slik konklusjon. Prosjektgruppen har følgende hypoteser for
hvordan prioritering i praksis registreres i PO:
1. Hendelsen gis ikke prioritet i PO. Det betyr at hendelsen får forhåndsprioritering.
2. Hendelsen får prioritet basert på hendelsen isolert, uavhengig av ressurssituasjonen og
andre faktorer.
3. Hendelsen gis prioritet i PO etter en vurdering basert på hendelsen isolert, uavhengig
av ressurssituasjonen, og blir senere endret på grunn av endringer i ressurssituasjonen
eller i hendelsens karakter eller alvorlighet.
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Når registreringen ikke er systematisk og tilfeldig kan dette samlet sett gi dårlig datakvalitet,
både i det enkelte politidistrikt, og nasjonalt. Prosjektet mener derfor at en standardisering er
nødvendig for å få det minimum av datakvalitet som er nødvendig for at disse i sin tur skal
kunne danne grunnlag for erfaringslæring med mer.
7.3.2.3 Behovsvurdering prioritering av oppdrag
For å få troverdige data på både responstid og responskvalitet er det behov for at hastegrad
vurderes metodisk likt i alle politidistrikter. Prosjektgruppens vurdering er at hvert enkelt
tilfelle må hastegradsvurderes ut fra opplysningene som mottas om den enkelte hendelsen, og
ikke i forhold til politiets ressurssituasjon. Videre mener prosjektgruppen at funksjonalitet i
PO bør endres slik at det blir mulig å måle utviklingen av hastegrad.
7.3.2.4 Standardisering av metode
En metodisk standardisert vurdering av hastegrad vil sikre at alle hendelser blir gitt en mest
mulig lik vurdering. Rettssikkerhetsmessig er det viktig at hendelser vurderes likt på tvers av
politidistriktene. Videre vil en standardisert metodikk bidra til å sikre at rett kompetanse blir
benyttet i oppdragløsningen, at unødige utrykninger unngås, og at innsatspersonell og
publikum ikke utsettes for unødig fare. KOMPOPS-prosjektet (Politidirektoratet, 2013) har
avdekket et tilsvarende behov for standardisert prioriteringspraksis og har foreslått en nasjonal
operasjonell standard. Prosjektgruppen anbefaler at en slik metodisk standardisering sees i
sammenheng med tiltaksbasert måling som drøftes senere i alternativanalysen.
7.3.3 Risikovurdering / HMS tiltak
Systematisk HMS-arbeid vil tilrettelegge for best mulig dimensjonering av politiets
innsatsfaktorer som kompetanse og kapasitet. I dette avsnittet menes risikovurderinger og
eventuelt hms-tiltak som foretas av operatør/operasjonsleder. Operasjonsledere har i det
daglige et utvidet ansvar for HMS-tiltak både i forberedelsesfasen, i gjennomføringsfasen og i
etterarbeidsfasen (Politidirektoratet, 2011b).
7.3.3.1 Nåsituasjon
I hvilken grad det gjennomføres risikovurderinger og eventuelt om det er iverksatt HMS tiltak
er vanskelig å måle i dag. Noe av dette dokumenteres gjennom fritekst i PO-loggen, men
detter er vanskelig tilgjengelig og lite målbart. Operasjonsleders HMS-ansvar ble kartlagt av
KOMPOPS prosjektet:
På det åpne spørsmålet om hva operasjonslederne legger i sitt HMS-ansvar, ble det
svart både utfyllende og nokså detaljert. De er alle inne på hvor viktig det er med et
godt HMS–arbeid, men det er noe ulikt i hva som legges i operasjonsleders HMS–
ansvar. Noen uttrykker at de vet alt for lite om hva dette innebærer, mens andre
oppgir at de etterlever PBS 1. Ut fra svarene kan vi lese at operasjonslederne har stor
omsorg for sine mannskaper. ”Mannskapenes sikkerhet” er et begrep som benyttes av
flere. Evne til å gi god og relevant etterretningsinformasjon i forkant av oppdrag, og å
ha god situasjonsforståelse som kommuniseres ut til mannskapet, er også forhold som
trekkes frem.
(Politidirektoratet, 2013)
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7.3.3.2 Behovsvurdering
Flere normative behov, herunder HMS (lovverk og retningslinjer), peker på viktigheten av
denne aktiviteten. Prosjektgruppens vurdering er at det er et behov for å måle i hvilken grad
det foretas risikovurderinger og om det blir satt i verk HMS-tiltak.
7.3.3.3 Standardisering
Vurdering av HMS-tiltak bør skje ut i fra en lik metodikk, uavhengig av hvor i landet man
befinner seg. Dette er også drøftet senere under alternativet tiltaksbasert måling.
7.3.4 Kvalitetssikring- oppgaveløsning
7.3.4.1 Nåistuasjon
Undersøkelsen i KOMPOPS–prosjektets spørreundersøkelse av operatører og
operasjonsledere viste at 72 % av respondentene er enige eller helt enige i at de kvalitetssikrer
patruljens oppgaveløsning fram til avsluttet oppdrag. Nesten 80 % mener at de har nødvendig
kompetanse til dette, og rundt 97 % er enige eller helt enige i at kvalitetssikring er en viktig
del av jobben. Bare ca. 52 % er enige eller helt enig i at de deltar aktivt i påvirkning av
oppdragløsningen ute. På bakgrunn av svarfordelingen for kvalitetssikring av patruljenes
oppgaveløsning fram til avsluttet oppdrag, svarfordelingen for viktigheten av slik
kvalitetssikring, og generelle regler om rolle og fullmakter til operasjonssentralen og
operasjonsleder, forventet prosjektgruppen at en større andel ville ha svart at de aktivt
påvirker oppdragsløsingen ute. Det er derfor vanskelig å trekke noen slutning i hvilken grad
det forekommer kvalitetssikring.
PO inneholder ingen strukturerte data om politiets egen vurdering av om oppdrag ble løst
kvalitativt godt nok. Det er muligheter for å legge inn utstrukturerte kommentarer ved
avslutning av oppdrag. Porsjektgruppen mene dette gjøres i begrenset grad.
7.3.4.2 Behovsvurdering
Kvalitetsvurderinger gir viktig kunnskap for erfaringslæring. Det bør derfor identifiseres
metoder for å dokumentere kvalitetsvurderingen som allerede finner sted.

7.4 Gjennomføringsfasen
7.4.1 Utfall av oppdragsløsningen i henhold til politiets standard
7.4.1.1 Nåsituasjon
I KOMPOPS–prosjektets spørreundersøkelse ble bruken av planverk undersøkt. På spørsmål
om operasjonsledernes generelle bruk av planverk, svarte 46 % av respondentene at
politidistriktet har et system som bidrar til at de kan holde seg oppdatert på sentrale føringer
og instrukser. 54 % av de operasjonslederne som har svart oppgir at det ikke finnes et slikt
system.
De fleste operasjonssentraler har utarbeidet tiltakskort for en rekke alvorlige og spesielle
hendelser. Tiltakskortene blir brukt som rene oppslagsverk. Etter det prosjektgruppen erfarer
er det få som har lagt inn tiltakskortene i PO, slik at tiltaksbehandling kan benyttes for å
verifisere tidspunkter for utførte tiltak. PO har ikke strukturerte data om hvilke tiltak og
aktiviteter som blir satt i verk og når i henhold til planverket eller egne tiltakskort. Dette gjør
det krevende å måle om politiet har fulgt nødvendige tiltak. Det er nødvendig å lese loggen
manuelt for å hente ut hvilke tiltak som har blitt utført.
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Et oppdrags utfall angis i dag gjennom avslutningskoder i PO. Kvaliteten på oppdrag kan
vurderes ut fra avslutningskodene. Figuren nedenfor viser prosentvise fordelingen av
avslutningskoder for oppdrag for hele Norge i kategoriene prioritet alarm og prioritet 1 i 2012
(N=116386).

Figur 27. Fordeling av avslutningskoder for alarm og prioritet 1 oppdrag i 2012, Kilde PAL for PO

Kategorien ingen operative tiltak kan indikere at oppdraget ble avsluttet med veiledning på
operasjonssentralen. Kategorien sak opprettet kan indikere opprettelse av straffesak, dette er
drøftet senere. Det var i 2012 kun 1 % av oppdrag med prioritet alarm og prioritet 1 som ble
avsluttet med ”ikke kapasitet”. I disse oppdragene var de største sakskategoriene trafikk (25
%), alarm (20 %) og brann (12 %). At 1 % prosent av Alarm og Pri1 oppdrag er avsluttet med
”ikke kapasitet” kan synes alvorlig, siden dette er meldinger som krever utrykning av politiet.
Politianalysen (NOU 2013:9) trakk frem den dårlige datakvaliteten i PO. Furøy (2012) fant at
det var store individuelle forskjeller i bruken av avslutningskoder.
Det er prosjektgruppens vurdering at det på denne bakgrunnen ikke er mulig å konkludere om
nødvendige utrykninger ikke har funnet sted, gitt den dårlige datakvaliteten.
De øvrige avslutningskodene gir i liten grad noen indikasjon på om nødvendige aktiviteter i
henhold til PBS eller annet planverk har vært fulgt, eller om de er i tråd med beste praksis.
Ikke alle oppdrag løses på åstedet. Noen oppdrag blir også løst og avsluttet fra
operasjonssentralen, uten at man foretar en utrykning. Datakvaliteten i PO gjør det imidlertid
ikke mulig å identifisere hvilke oppdrag dette gjelder. Det er grunn til å anta at det i liten grad
gjelder oppdrag med prioritet alarm og prioritet 1.
7.4.1.2 Behovsvurdering
Prosjektet mener at det kan være hensiktsmessig å måle kvalitet på avslutningskoder, spesielt
på andel oppdrag med priortet og alarm1 som ikke rykkes ut på bakgrunn av ”ikke kapasitet”.
Vi er i midlertidig usikre på hva som skjuler seg bak vurderingene og registreringen og det
har ikke vært innenfor rammene av prosjektet å gjøre en kvalitativ undersøkelse av disse
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sakene. Prosjektet mener likevel at det bør vurderes om ikke alarm og pri1 oppdrag og
avslutingskoder bør kunne gjøres gjenstand for analyser og standardiserte rapporter for
eventuelt å inngå i lokale erfaringslæringsprosesser.
7.4.2 Utfall av oppdragsløsning - straksetterforsking
7.4.2.1 Nåsituasjon
PBS I angir at etterforskning kan foregå parallelt med beredskapsarbeid. Avslutningskodene i
PO indikerer at det blir opprettet straffesak i ca 25 % av oppdragene ved alarm og priotitet1,
men dette må tolkes med forsiktighet. Rundskriv fra Riksadvokaten nr 1/2013 lister opp de
saksområder som skal ha prioritet ved iverksettelse og gjennomføring av etterforskning.
En av politiets sentrale aktiviteter er å stanse en pågående og alvorlig straffbar handling og å
sikre bevis. Det er krevende å finne gode indikatorer på denne aktiviteten. Aktiviteten kan
søkes målt gjennom den registreringen som i dag blir gjort i PO av mistenkte og pågrepne
personer. Påliteligheten i disse dataene er svak, fordi pågripelser og registrering av mistenkte
kan forekomme uten at de blir ført i PO. Det er derfor vanskelig å hevde at en pågripelse eller
registrering av mistenkte i seg selv har bidratt til å redde liv eller begrense skade. Pågripelser
og registreringer av mistenkte kan fungere bedre som indikatorer for å måle sikring av bevis.
PO inneholder i dag strukturert informasjon om antall pågrepne og registrerte mistenkte, men
datakvaliteten er lav. Det finnes ikke strukturert informasjon i PO i forhold til om bevis er
sikret. Måling krever i dag manuell gjennomlesing av PO-loggen.
Prosjektgruppen foretok en analyse av rådata som ble samlet inn i forbindelse med Ladsteins
masteroppgave. Rådataene viste at i ca. 74 % av sakene hadde det enten vært dialog med
antatt gjerningsperson (48 %), eller antatt gjerningsperson hadde blitt pågrepet (26 %).
Prosentandelen og varierer mellom de ulike type hendelser i undersøkelsen. Analysen
indikerer at det ikke er noen umiddelbar sammenheng mellom gjennomsnittlig responstid og
dialog med eller pågripelse av gjerningsmann.
7.4.2.2 Familievold - akuttsaker
Flere politidistrikter har rettet oppmerksomhet mot det operative arbeidets betydning ved
familievold. Rapporten ”Hjemme hos oss - analyse av anmeldt familievold i Sør Trøndelag
politidistrikt” ble utarbeidet i 2009 Manglende kvalitet i oppdragsløsningen i slike saker kan
få store følger for de involverte, og kan bidra til lavere oppklaringsprosent og forsinket
saksgang. Med utgangspunkt i Riksadvokatens rundskriv nr. 3/2008 "Familievold" ble en
evaluering av til sammen 328 saker kodet "familievold" i BL gjennomført. Av disse 328
sakene var 116 akuttsaker, hvor politiet hadde vært på stedet. Som følge av denne rapporten
ble det laget tiltakskort for operatører og operative tjenestemenn og etterforskere. En
prosedyre som skal sikre at patruljen risikovurderer situasjonen korrekt er under utprøving.
7.4.2.3 Målbarhet
Det eksisterer ingen gode data som viser i hvilken grad de operative tiltakene har hatt effekt
for senere etterforskning. Det eksisterer ingen kobling mellom PO og straffesakssystemene.
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7.4.2.4 Behovsvurdering
Prosjektgruppens vurdering er at det ikke vil være hensiktsmessig å måle antall pågrepne. Slik
måling vil kunne utløse uønskede konsekvenser. Prosjektgruppens vurdering er derimot at det
er behov for å se om umiddelbare etterforskningsskritt i akuttfasen blir utført. Videre er det
behov for å vurdere om utfallet av straffesaker samvarierer med kvaliteten i
oppdragsløsningen eller responstiden. Aktuelle indikatorer kan være oppklaringsprosent og
saksbehandlingstid.

7.5 Publikums oppfattelse av kvaliteten i oppdragsløsningen
7.5.1 Nåsituasjon
Tilliten til politiet avhenger av en rekke forhold. Høy tillitt til politiet i Norge kan forklares
med at det er relativt lite kriminalitet og at det er en effektiv oppgaveløsning i politiet.7 Ny
forskning tyder på at folks tillit til politiet påvirkes mer av den generelle tillit publikum har til
statlige samfunnsinstitusjoner generelt, enn basert på erfaringer med politiet. I den nylige
boken utgitt av PHS forskning konkluderes det med:
”For det første argumenteres det for behovet for en mer nyansert behandling og bruk
av tillitsbegrepet når det gjelder den spesielle relasjonen mellom publikum og politi.
For det andre etterlyses et økt fokus på politiets opptreden i sin daglige tjenesteutøvelse, og hvordan møtene med politiet oppleves av publikum. Som påpekt
innledningsvis, er det helt grunnleggende i et demokrati at befolkningen har tillit til
politiet. Vi ser et behov for mer kunnskap om konsekvensene av de faktiske møtene
mellom publikum og politi. Først da vil vi få et mål på den «virkelige» tilliten.”
(Runhovde, 2010 s. 197 )
Dette kan tale for at politiets egen innsats ikke uten videre kan ta æren for den tillit politiet har
i den norske befolkningen. Forskning viser at de som har erfaring med politiet er de som har
minst tillitt til politiet. Det er viktig å være forsiktig å bruke tillitsbegrepet da det ikke er
politiets egeninnsats alene som påvirker tillitten. Som vi ser nyter politiet tillit av at den
norske samfunnsstrukturen som sådan har tillit (Runhovde, 2010). Politiets nasjonale
innbyggerundersøkelse (POD, 2012) kartlegger publikums kontakt med politiet, deres
inntrykk av kriminalitetsutviklingen og publikums utsatthet for kriminalitet. Andelen
fornøyde i 2012 er 66 prosent, mot 70 prosent i 2010.
Undersøkelsen viser imidlertid at befolkningens inntrykk av politiets tilgjengelighet ved akutt
behov for hjelp, uavhengig av om de har hatt akutt behov for hjelp eller ikke, er tilnærmet
uendret. 59 prosent har et godt inntrykk av dette i 2012 mot 60 prosent i 2010. Årsaken som
slår mest ut for deres misnøye er at de ikke fikk nødvendig hjelp og de mener det tok for lang
tid jf (TNS Gallup Politikk & samfunn 20.11.2012). Det er viktig å påpeke at antall
respondenter er veldig få, sett i forhold til alle de oppdrag der publikum er direkte involvert.
Disse data kan derfor vanskelig tolkes å være representative for de mange oppdrag som løses
hvert år og de er vanskelig å spore til hvor i arbeidsprosessen det finnes forbedringspunkter og
hvilke enheter det gjelder.
I politiets nasjonale innbyggerundersøkelse (POD, 2012) så ser man variabelen «politiets
tilgjengelighet ved akutt behov for hjelp», at tillitten er lavere enn ellers blant befolkningen.
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Politiet spør i dag ikke de direkte involverte om deres oppfattelse etter endt oppdrag, slik som
blant annet ble gjort i Danmark, men også i forbindelse med forberedelsene til innføring av
SAMPOL har Nord-Trøndelag politidistrikt gjennomført brukerundersøkelser der man spør
om deres opplevelse av kommunikasjonen og leveransene fra publikum.
7.5.2 Behovsvurdering
Det er viktig å spørre publikum direkte etter opplevd kriminalitet om hva de synes om
politiets arbeid. Forskning viser at publikums opplevelse av å bli tatt på alvor og behandlet
rettferdig av politiet er mer viktig for dem enn utfallet av anmeldelsen Skogan (2006). Det
betyr i en situasjon hvor publikum ringer 112 og varsler politiet om kriminalitet da er det
viktig at operasjonssentralen indikerer overfor publikum når politiet kommer ved ledig bil.
Ved å la publikum vente uten noe informasjon, kan det fremstå for publikum at politiet ikke
tar dem på alvor.
Negative erfaringer med politiet gjør sterkere inntrykk på publikum enn tilsvarende positive
erfaringer med politiet. Publikum har høye forventinger til politiet, og forventer politiet
kommer når en hendelse oppstår. I møte med publikum har politiet derfor lite å vinne, men
mye å tape(Skogan 2006). Det er derfor viktig å skjønne publikums forståelse av politiets
arbeid og måle dette. Det å spørre publikum direkte avklare forventinger til politiets arbeid,
hva var bra og hva var publikum ikke fornøyd med.

7.6 Utfall av oppdragsløsning i et forebyggende perspektiv
Det forebyggende perspektivet vil ikke bare være tilstede i forberedelsesfasen med målstyring
av patruljer, men også i forbindelse med oppdragsløsningen. Å rykke ut på enkelthendelser i
etterkant har vist seg å ha en begrenset kriminalitetsforebyggende effekt. Derimot finnes
forskning som tyder på at jo mer problemløsende en oppdragsløsning er, jo bedre lykkes man
i å redusere kriminalitet (Goldstein, 1990). Holgersson og Knutsson (2008) brukte en modell
som vurderte individuelle arbeidsprestasjoner i det uniformerte politiarbeidet som vurderte
den konkrete oppdragsløsningen og kom frem til at det var et forbedringspotensial i det
forebyggende arbeidet. Furøy (2012) argumenterer for lokal gatekunnskap og fleksibilitet for
god oppgaveløsning og bygging av tillit, og ikke mekaniske og repressive metoder. Det er
derfor viktig at operative planer og tiltakskort ikke er til hinder for den fleksible og
løsningsorienterte tjenestemannen.
Det er derfor viktig at i søken etter å dokumentere det man gjør i operativ sammenheng ikke
legger til hinder for fleksibel oppgaveløsning.

8 Behovsoversikt
På bakgrunn av de normative, etterspørselsbaserte behovene har prosjektet analysert og
klassifisert behovene slik:
Overordnet behov for økt kunnskap om den faktiske responstiden og responskvaliteten:
• Det er behov for å avklare den politiske forventingen til politiets beredskap
• Det er behov for å legge til rette for evaluering av en strukturreform og kvalitetsreform
(politianalysen)
• Det er behov for å øke kunnskapsgrunnlaget før man tar stilling til spesifikke krav
• Det er behov for å offentliggjøre responstid
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•
•

Det er behov for at kunnskap om responstid understøtter erfaringslæring
Det er behov for at måling understøtter mål- og resultatstyring

Behov for type hendelser som skal fanges og måles:
• Det er behov for at man måler kun oppdrag som vurderes som alarm og prioritet 1 for
å unngå målforskyvning fra andre viktige oppgaver
• Det er behov for fortsatt situasjonell vurdering av hastegrad
• Det er behov for metodikk for vurdering av hastegrad
Behov for datafangst om tidsforløpet av politiets arbeidsprosess:
• Det er behov for å forbedre datakvaliteten i allerede eksisterende data
• Det er behov for å fange flere tidsstempler i arbeidsprosessen
• Det er behov for datafangst for alle type hendelser
• Det er behov for troverdige data
• Det er behov for at datafangst ikke forlenger arbeidsprosesser
• Det er behov for bedre støtte til å vurdere hastegrad av hendelser
Behov for datafangst om kvaliteten i politiets arbeidsprosess:
•
•
•
•
•

Det er behov for å forbedre datakvaliteten i allerede eksisterende data
Det er behov for å fange flere aktiviteter i politiets arbeidsprosess
Det er behov for troverdige data
Det er behov for at datafangst ikke forlenger arbeidsprosesser
Det er behov for standardisering

Behov for analyseverktøy- og kompetanse:
•
•
•
•

Det er behov for standardisert analysemodeller av responstid og responskvalitet
Det er behov for kompetanse på analyse av responstid og responskvalitet
Det er behov for å hente ut spesialiserte uttrekk
Det er behov for at krav og måling av responstid tar høyde for geografi,
befolkningstetthet og tilpasses lokale behov
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9 Prosjektutløsende behov
Med prosjektutløsende behov menes den avgjørende begrunnelse for hvorfor og hvordan
måling og krav til responstid bør innføres.
Nåsituasjonsanalysen har avdekket at det i dag ikke stilles krav til politiets responstid og
responskvalitet. Videre foregår det ingen måling på nasjonalt nivå. Videre viser
behovsanalysen at måling i distriktene av politiets responstid gjøres ulikt.
Måling av responstid er meget krevende, og det er dårlig datakvalitet. Politiet har ingen
etablert metodikk. Måling av responskvalitet gjøres også ulikt lokalt, og har ingen eller liten
IKT-støtte. Det er heller ikke mulig å måle verken responstid eller responskvalitet gjennom
hele arbeidsprosessen og på tvers av datakilder med tilfredsstillende kvalitet.
Det eksisterer et udekket behov for å avklare hvorvidt politiet innfrir samfunnets og
politikernes forventninger til responstid og responskvalitet. Det er behov for å avklare
politiets beredskapsnivå. Det er behov for å understøtte den kommende strukturreformen og
kvalitetsreformen i politiet. Det er behov for at standardisert og effektiv måling av politiets
responstid og responskvalitet innføres, for å vurdere samfunnseffekten ved å respondere raskt
og med god kvalitet. Behovsanalysen viser at det er behov for styrket mål- og resultatstyring
av det politioperative arbeidet, samt en balansert målstyring generelt. Det er behov for økt
kunnskap om politiets responstid og responskvalitet for å støtte opp under etatens behov for
erfaringslæring.
Det er behov for måling og økt kunnskap om politiets responstid og responskvalitet
og at den bidrar til styrket erfaringslæring, målstyring og mer effektiv utnyttelse av
politiets beredskapsressurser. Det er behov for mer kunnskap om politiets responstid
og responskvalitet før det tas stilling til spørsmålet om og hvilke krav som skal
stilles.
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10 Mål og krav
Behovsanalysen avdekket at politiet ikke har enhetlig oversikt over sin egen evne til å
respondere raskt og riktig ved akutte situasjoner og ekstraordinære hendelser. Videre viser
behovsanalysen at det er knyttet for stor usikkerhet til å sette krav til responstid og
responskvalitet på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag. Det er nødvendig å igangsette
måling for å understøtte resultatorientert ledelse, riktigere beredskapstiltak, bedre operativt og
strategisk beslutningsgrunnlag, samt tryggere politiarbeid.

10.1 Samfunnsmål
Prosjektet har en klar kobling opp mot Endringsprogrammets visjon om et handlekraftig politi, på
rett sted til rett tid – for et tryggere samfunn. Behovsanalysen avdekket at det er begrenset med
kunnskap om samfunnseffekten av responstid og responskvalitet, for eksempel sammenhengen
mellom responstid, publikums tillit til politiet, eller antall liv reddet, antall avvergede straffbare
handlinger eller sikrede bevis.
Samfunnsmålet angir tiltakets tiltenkte virkning og uttrykker hvilken samfunnsutvikling tiltaket
skal bygge opp under. Måling av responstid og responskvalitet skal gi kunnskap om
samfunnseffekten. Statistikk over faktisk responstid, sammen med analyser av oppdragsmengder,
-typer og -steder, er nyttig og nødvendig kunnskap for dimensjoneringen av politiets ressurser og
etatens bemanningsplanlegging, herunder oppsett av vaktlister (se Meld. St. 21 (2012-2013)
Terrorberedskap side 80).

10.2 Effektmål
Effektmålene viser et ambisjonsnivå, det vil si hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne
av tiltaket. Begrunnelsen for hvert mål er hentet fra behovsanalysen. Effektmålet for prosjektet
vil være forbedret informasjonsgrunnlag for flere målgrupper og i ulike prosesser og
sammenhenger. Prosjektet har identifisert følgende effektmål:

10.2.1 Resultatorientert ledelse
Den politioperative kjernevirksomheten har få eller ingen mål. Måling og presentasjon av
responstid og responskvalitet fra politiets arbeidsprosess muliggjør definering av og arbeid
mot realistiske mål og krav til responstid og responskvalitet. Kunnskap om responstid og
responskvalitet vil bidra til at ledelsen kan dimensjonere og legge til rette for innsatsfaktorer
som kapasitet og kompetanse. Det er likevel flere andre suksessfaktorer som må være tilstede
for at dette målet skal nås. Kun presentasjon og tilgjengeliggjøring av data om responstid og
responskvalitet sikrer ikke en resultatorientert ledelse.
10.2.2 Bedre erfaringslæring - riktigere beredskapstiltak
Systematisk og standardisert metodikk for kunnskap om kvaliteten i det daglige arbeidet vil
kunne legge til rette for en bedre og mer effektiv erfaringslæring. Kunnskap om
responskvaliteten og responstiden vil kun legge til rette for bedre erfaringslæring. Prosjektet
”Erfaringslæring” i Endringsprogrammet vil kunne tilrettelegge for gode prosesser om
erfaringslæring.
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10.2.3 Bedre operasjonell ledelse
Kunnskap om forventet responstid vil bidra til en bedre operasjonell prioritering og ledelse.
Feil prioritering kan medføre at alvorlige hendelser ikke rykkes ut på, eller at man rykker ut
når utrykning ikke er nødvendig.
10.2.4 Bedre kommunikasjon med publikum og involverte
Det er tydelig at det etterspørres informasjon fra publikum om politiets responstid. Forskning
har vist at transparens og tillit. Kunnskap om forventet ankomst kan bedre opplevelsen.

10.3 Resultatmål
Prosjektets resultatmål er å gjøre responstid og responskvalitet målbart. Leveransen
innebefatter standardisert praksis og verktøy for måling og publisering av responstid og
responskvalitet. En standardisert praksis og verktøy for måling av responstid kan deles inn i
fire resultatområder.
10.3.1 Datafangst
Det mangler data eller er dårlig kvalitet på eksisterende data. Prosjektet har nådd målsettingen
når data på de nødvendige områdene er fanget, og med tilstrekkelig datakvalitet. Videre er det
en målsetting at prosjektet leverer en metode for datafangst som ikke belaster pågående
arbeidsprosesser.
10.3.2 Analysemetoder- verktøy
Det er behov for standardiserte rapporter av politiets responstid og responskvalitet. Det er
samtidig behov for å utvikle kompetanse og modeller. Prosjektet skal derfor legge til rette for
et sett med metoder og verktøy, samt bygge opp et kompetansemiljø for å forvalte dette
fagområdet.
10.3.3 Tid
For å understøtte de to store kommende reformene (struktur og kvalitet) må prosjektet være
avsluttet innen 01.01.2015.
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10.4 Målhierarki
Prosjektet har innarbeidet et målhierarki som understøtter Endringsprogrammets målhierarki.

Figur 28. Endringsprogrammets målhierarki.
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10.5 Krav
Kravene nedenfor er utledet ut fra det prosjektutløsende behov og mål. Behovet er mer
kunnskap om politiets responstid og responskvalitet, og det stiller noen generelle krav til
hvordan vi skal få en effektiv datafangst. Når det gjelder responstid er kravene formulert slik
at de gir føringer på hvilke type tidsintervaller man ønsker mer kunnskap om i politiets
arbeidsprosess, og om det finnes bør- eller må-krav. Videre er det også formulert krav som tar
stilling til hva som bør måles når det gjelder responskvalitet. Formålet med kravene er å
kunne vekte mellom alternativene i alternativanalysen om hvilke metoder og datakilder som
egner seg for å måle responstid og responskvalitet.
Tabell 9. Krav.

Krav
Overordnede krav
Data skal være troverdige
Data skal være pålitelige
Datafangst skal ikke forsinke operative
arbeidsprosesser
Datafangst skal oppleves brukervennlig og
meningsfullt, nyttig
Responstid – faser - målbarhet
Varslingstid bør være målbart
Aksesstid skal være målbart
Vurderingstid bør være målbart
Iverksettelsestid bør være målbart
Klargjøringstid bør være målbart
Utrykningstid bør være målbart
Forberedelsestid bør være målbart
Aksjonstid bør være målbart
Nedtrappingstid bør være målbart
Avslutningstid bør være målbart
Responstid skal være målbart
Innsatstid bør være målbart
Anvendt tid bør være målbart
Operasjonssentral tid bør være målbart
Innsatspersonell tid bør være målbart
Responskvalitet - målbarhet
Meldingsfasen:
Kvalitet i meldingsfasen bør være målbart
Kvalitet i gjennomføringsfasen
bør være målbart

Skal/Bør
Skal
Skal
Skal
Skal

Bør
Skal
Bør
Bør
Bør
Bør
Bør
Bør
Bør
Bør
Skal
Bør
Bør
Bør
Bør
Skal
Skal
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11 Alternativanalysen
Dersom måling skal iverksettes er det et overordnet behov for datafangst, verktøy og
kompetanse. Med bakgrunn i mål og krav er det foretatt en identifisering av ulike
konseptuelle alternativer for innsamling av pålitelige og troverdige data om responstid og
responskvalitet.
Prosjektgruppen har operert i et krevende mulighetsrom når det gjelder valg av alternativer.
På den ene siden er det viktig å tenke langsiktig og konseptuelt, samtidig som man på kortest
mulig tid skal gjøre måling tilgjengelig, slik at Endringsprogrammet og den kommende
strukturreformen og kvalitetsreformen kan evalueres. Prosjektgruppen har derfor hatt som
utgangspunkt hvordan måling av responstid og responskvalitet kan realiseres på kort- og
mellomlang sikt. Merverdiprogrammet er delvis utenfor målbildet, mens utredningen om nytt
Politioperativt system, Opera, er i konseptutredingsfasen, og vil antagelig ta flere år å
realisere. Denne rapporten vil likevel kunne brukes som et referansedokument i disse
langsiktige prosjektene.
Alternativene er identifisert ved hjelp av hvordan politidistrikter, andre nødetater og politi i
andre land fanger data om responstid og responskvalitet. Alternativene er primært gruppert
etter hvordan man fanger data konseptuelt, da datafangst er en av de største utfordringene,
jamfør behovsanalysen. Nedenfor følger en beskrivelse og analyse av identifiserte
alternativer.
Alternativene har vært vurdert og analysert i forhold til nytte (oppfyllelse av skal/bør) krav
nevnt foran og kostnad. I tilegg har alternativenes gjennomføringsmulighet blitt vurdert med
henblikk på kompleksitet, tid og risiko.

11.1 Generelt om kostnader
For alle alternativene på responstid og responskvalitet er det estimert kostnader.
11.1.1 Beskrivelse av kostnadselementer
Kostnadselementene for alle alternativer har følgende overordnede kostnadselementer:
• Investeringskostnad – Teknologiinvesteringer (inkludert arbeidskraft for å ta frem
løsningen). I estimatene inngår følgende:
o Prosjektledelse
o Teknisk utvikling
o Kravhåndtering
o Testledelse/test
• Teknisk vedlikehold – Drift og forvaltning, inkludert forvaltning av sentral
maskinvare
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• POD-arbeidskraft – Ansatte sentralt hos POD som jobber med:
o Faglig utvikling,
o Opplæring
o Analyse
De overordnede elementene ble brutt ned i flere underelementer basert på hva som skulle
estimeres.
11.1.2 Vesentlige forutsetninger og parallelle aktiviteter
Arbeidsgruppen har ikke estimert kostnader for eventuelle mobile enheter ettersom det pågår
aktiviteter rundt dette i parallell i politiet. Det forutsettes imidlertid fra PDMT sin side at
enhetene understøtter praktisk bruk i felt på følgende områder:
• Må kunne benyttes i kjøretøy i fart uten brudd i kommunikasjonen evt sømløs
gjenoppretter kommunikasjonen når dekning igjen oppnås (uten brukermedvirkning)
• Må kunne benyttes med begrenset båndbredde (lav latency)
• Håndterer veksling mellom basestasjoner i mobilnettverket uten at det oppstår brudd i
kommunikasjonen
• Kan benyttes effektivt på enklere mobile enheter av typen nettbrett og smartphones
(ikke kun på bærbare arbeidsstasjoner/PC)
• Oppfyller krav til bruk i bil (HMS)
11.1.3 Estimeringsprosess
For de teknologiske elementene ble estimater fremskaffet ved en egen gruppe hos PDMT, se
vedlegg, for nærmere informasjon om estimeringsprosess, forutsetninger og resultater. Det
teknologiske vedlikeholdet ble estimert som påslagsfaktor basert på erfaringer hos PDMT, 25
% for drift og forvaltning, samt 5 % for vedlikehold av sentral maskinvare.
Estimatene er ikke bindende for PDMT da det ikke har vært tilgjengelig tid for å oppnå den
nødvendige kvalitet og presisjon. PDMT vil likevel arbeide videre med estimatene for innspill
til budsjett.
De ikke-teknologiske elementene ble estimert av prosjektgruppen basert på erfaringer og
forventede behov. Prosjektgruppen anbefaler å kombinere flere målinger både på responstid
og responskvalitet. Imidlertid vil ikke totalestimatene være summen av delene for
alternativene. Dette skyldes at det er delvis teknologisk overlapp, samt at arbeidskraft (eks.
analytikere) kan jobbe helhetlig med flere datasett.
Prosjektgruppen anbefaler at teknologiinvesteringen avskrives over fem år. Teknologien vil
mest sannsynlig fortsatt være brukbar da, så dette må anses som konservative anslag.
Tilsvarende anser vi også at kostnadene til faglig utvikling vil kunne reduseres etter fem år,
ettersom anbefalingene da vil være forholdsvis innarbeidet. Vi har imidlertid ikke tatt hensyn
til prisstigning.
For kostnader på POD-arbeidskraft ble en flat lønn på 560.000 kroner samt 40 % påslag for
sosiale kostnader og overhead benyttet. Dette er tilsvarende det prosjektet KOMPOPS
benyttet.
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11.2 Alternativer responstid
11.2.1 Responstid alternativ 1: Måling av aksesstid
11.2.1.1 Beskrivelse
Dette alternativet lar seg hurtig realisere da det allerede er en standardisert datafangst og gode
nok data på nødanrop til 112. Dette alternativet vil ikke være fullt realiserbart før alle
operasjonssentraler er på digitalt nett, som er planlagt innen juni 2014. Utfordringen ligger
ikke i selve datafangsten, men utvikling av standardrapporter i politiets PAL-løsning.
Standardrapportene må være slik at man kan identifisere om mål om fastsatt aksesstid er
målbart eller ikke8. Dette alternativet inkluderer også å tilrettelegge for standardiserte
rapporter for å oppdrag avsluttet med ”ikke kapasitet”.
11.2.1.2 Nytte
Nytteverdien av å måle aksesstid er synligjort i behovsanalysen. Datakvaliteten er god.
Datafangsten vil heller ikke forsinke operative arbeidsprosesser. Måling av aksesstid vil kun
dekke en liten del av arbeidsprosessen.
11.2.1.3 Kost
Kostnaden er knyttet til utvikling av standardiserte rapporter i PAL, samt arbeidskraft i
Politidirektoratet for analyse. Grovt estimert til en årlig kostnad på kr. 206 400,-. Tidsrammen
for IKT-utvikling er estimert til fire uker.
11.2.1.4 Gjennomføringsevne
Gjennomføringsmuligheten er vurdert til å være høy da det er liten risiko og kompleksitet ved
dette alternativet. Dette vil la seg raskt realisere, og innen alle politiets sentraler er digitalisert.

8

Dette alternativet inkluderer også tilrettelegging for måling av ikke kapasitet ved oppdragsløsning.
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11.2.2 Responstid alternativ 2: Manuelle målinger av arbeidsprosessen ”Skyggeregnskap”
11.2.2.1 Beskrivelse
For å måle de ulike innslagspunktene i arbeidsprosessen uten, investeringer eller utvikling av
IKT-systemer, har flere politidistrikter (Agder, Nord-Trøndelag politidistrikt m.fl.) ført
innslagspunktene i for eksempel Excel. Løsningen innebærer at operatør ved
operasjonssentralen fører inn tidspunkter inn i en enkel, separatregistreringsløsning, parallelt
med føring i PO og andre systemer. Alternativet baserer seg på mye manuell føring. I Agder
politidistrikt fører operatører på Operasjonssentralen en oversikt på responstid for utvalgte
perioder. Målingen foregår fra politiet mottar melding og til en patrulje er fremme på åstedet.
Start- og slutt-tidspunkt blir ført i PO, basert på muntlige beskjeder, men er ikke søkbare.
Målingene må innhentes manuelt i ettertid. Av den grunn føres også målingene manuelt i et
regneark, når arbeidssituasjonen ikke er presset. Det medfører at ved stort arbeidspress på
operasjonssentralen, så er det ikke alltid at dette skyggeregnskapet blir ført. Det blir brukt som
bakgrunnsmateriale for gjennomgang av PO og de målingene som er ført der i ettertid.
Målingen medfører merarbeid, og foregår av den grunn ikke kontinuerlig. Skyggeregnskapet
føres ikke i pressede situasjoner, og blir derfor mangelfullt. Føringene blir avhengig av
operasjonssentralens kapasitet. Prosjektgruppen er av den vurdering at dette alternativet ikke
tilfredsstiller skal-krav, og er derfor forkastet i videre analyser.

11.2.3 Responstid alternativ 3: Måling av responstid - talemeldinger
11.2.3.1 Beskrivelse
Dette alternativet muliggjør måling av responstid gjennom hele arbeidsprosessen, og
inkluderer også måling av aksesstid. Alternativet baserer seg på at nødvendige tidspunkt i
arbeidsprosessen i hovedsak registreres basert på talebaserte statusmeldinger fra
innsatspersonellet. Dette ligger ganske nærme opp til hvordan det gjøres i dag der
innsatspersonell for eksempel av og til melder at man er fremme på stedet. Operatør fører
deretter manuelt inn i PO.
11.2.3.2 Nytte
Datakvaliteten er avhengig av at innsatspersonell i nærest mulig sanntid melder inn
nødvendige tidspunkter og at operatør i nærest mulig sanntid registrerer dette i systemet. For
at nødvendige innslagspunkter skal loggføres må sambandsreglement, sambandsrutiner og
sambandsdisiplin endres. Det må foretas endringer i dagens PO slik at nødvendige tidspunkter
lar seg registrere i strukturerte felt og ikke løpende i fritekst i operasjonsloggen. Ved
talebaserte statusmeldinger kan man ikke utelukke unøyaktige muntlige tilbakemeldinger på
tidspunkt, da ulike spente situasjoner vil kreve patruljens hele oppmerksomhet og
statusmeldinger kan utebli. Det kan være en ekstra arbeidsbyrde for patruljen og
operasjonssentralen å gi og ta imot statusmelding idet de skal iverksette et krevende oppdrag.
Med dette alternativet vil det også være mulig å få målt hvor mange nødanrop som medfører
opprettelse av oppdrag.
Prosjektgruppen har ikke vurdert hva merarbeidet vil bli dersom innsatspersonellet melder inn
flere statusmeldinger, men nedenfor er tabell som illustrerer mulig ressursbruk pr
statusmelding, snitt forbruk pr statusmelding er et grovestimat:
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innsatspersonell
Operatør

Tabell 10. Ressursbruk pr. statusmelding
snitt forbruk pr statusmelding i
antall
sekunder
statusmeldinger
10
10
10
10

antall
oppdrag
761000
761000

årsverk
11,7
11,7

Prosjektgruppen mener nytteverdien av dette alternativet er lav, da registrerte statusmeldinger
er avhengig av innsatspersonellets innmeldinger og tilgjengelig kapasitet på samband og
kapasitet på operasjonssentraler. Det betyr at man antagelig får dårligere data når
arbeidsbelastningen er høy.
11.2.3.3 Kostnad
Kostnadselementene er i hovedsak endringer i Politioperativt system, samt kostander knyttet
til et kompetansemiljø i Politidirektoratet for både analyse, utvikling og opplæring. Årlig
kostnad, eksklusiv ressursbruk per statusmelding angitt i tabellen over, er kr. 3.102.400,-.
11.2.3.4 Gjennomføringsevne
Dette alternativet er vurdert til relativt lett å innføre, men som nevnt over vurderes nytten som
lav på grunn av lav datakvalitet og forsinkelse av arbeidsprosesser.
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11.2.4 Responstid alternativ 4: Måling av responstid – elektroniske meldinger
11.2.4.1 Beskrivelse
Dette alternativet muliggjør måling av responstid gjennom hele arbeidsprosessen, og
inkluderer også måling av aksesstid. Alternativet baserer seg på at innsatspersonellet i størst
mulig grad melder inn med elektroniske statusmeldinger via enheter i kjøretøy eller mobile
enheter. Deretter registreres disse automatisk i PO. Brann og Helse i Norge baserer seg på
denne løsningen. Alternativet innebærer endring av sambandsreglement, sambandsrutiner og
sambandsdisiplin, samt endringer i arbeidsprosesser både på operasjonssentralen og blant
innsatspersonell.
11.2.4.2 Nytte
Datafangsten vil bero på i hvilken grad innsatspersonell vil bruke slike statusmeldinger.
Undersøkelser som AMK-Vestfold har foretatt viser at det blir gitt statusmeldinger i 86 % av
oppdragene. Når det gjelder vurderingen sett opp i mot alternativ 3 vil operatører ved
operasjonssentraler spare tid for å skrive tidsstempler inn i PO, og sambandskapasiteten vil
ikke bli påvirket negativt. Videre vil innsatspersonell slippe å vente på at operasjonssentral
kvitterer for mottatt melding. Hvor mye tid man vil spare vil være avhengig av i hvilken grad
innsatspersonellet melder elektronisk. Prosjektgruppen har vurdert alternativet til å ha en
høyere nytteverdi enn alternativ 3.
Prosjektet har identifisert tre teknologiske tilnærminger. Prosjektet har ikke gjennomført
piloter eller noen brukertester av de ulike teknologiske plattformene. I følge PDMT bør de
mobile løsningene tilfredsstille følgende krav:
o må kunne benyttes i kjøretøy i fart uten brudd i kommunikasjonen evt sømløs
gjenoppretter kommunikasjonen når dekning igjen oppnås (uten
brukermedvirkning)
o må kunne benyttes med begrenset båndbredde (lav latency)
o håndterer veksling mellom basestasjoner i mobilnettverket uten at det oppstår
brudd i kommunikasjonen
o kan benyttes effektivt på enklere mobile enheter av typen nettbrett og
smartphones (ikke kun på bærbare arbeidsstasjoner/PC)
o oppfyller krav til bruk i bil (HMS)
11.2.4.3 Tetra/Nødnett
I nødnettet er det i prinsippet lagt til rette for sending av statusmeldinger fra terminaler i
kjøretøy eller håndholdte. Det er reservert koder for statusmeldinger, men det er behov for
noe omprogrammering av radioer. Det må foretas en opplæring overfor brukerne for bruken
av dette. Nødnettet har en utrulleringsplan som tilsier at alle distrikter vil være på nødnett i
løpet av 2015. Det må også lages en integrasjon mellom Nødnett og PO, samt opprettes nye
felter i PO for registrering av statusmeldingene. Kostnadene ved dette alternativet vil
antagelig begrense seg til omprogrammering av radioer.
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Figur 29. Tetra – Motorola håndsett.

11.2.4.4 Locus/GSM
Denne løsningen bygger videre på posisjoneringstjenesten som allerede levers til politiet, ofte
kalt VTS. Dagens løsning inneholder ikke terminaler som det kan tastes inn statusmeldinger
på, statusmeldingene sendes fra kjøretøyet på samme måte som posisjonsdata sendes (GSM).
Flere i brann og helse benytter denne løsningen. Det må også her utvikles en integrasjon
mellom VTS og PO, samt åpne for flere felter i PO.

Figur 30. Skjermutdrag fra Locus.

11.2.4.5 Mobiliti/MobiPol
Det pågår flere prosjekter som utreder mobile løsninger for politiet, blant annet Mobiliti og
MobiPol. Disse løsningene vil kunne tilby en plattform, men prosjektet har ikke vurdert
egnetheten, jf PDMTs krav.
11.2.4.6 Valg av teknisk plattform
Prosjektet har ikke hatt rammebetingelser for å teste ut eller innstille på valg av teknologisk
plattform. Dette er også avhengig av hvilken policy Politidirektoratet legger for mobile
løsninger. Prosjektet er kjent med at det pågår flere utredninger om dette og verktøy for å
realisere måling av responstid bør sees i sammenheng med øvrige behov. Det lå ikke innenfor
prosjektets mandat å velge en mobil plattform for politiet. Dersom det åpnes for å kjøre flere
mobile løsninger må valg av løsning velges i neste fase i prosjektmodellen. Det bør eventuelt
vurderes piloter. Prosjektet er kjent med at bl.a. brann og helse bruker både Locus og Tetra
sammen.
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11.2.4.7 Kostnad
Felles for alle tre teknologiske plattformer vil være kostnadselementer knyttet til endringer i
PO for å kunne motta elektroniske statusmeldinger. Videre vil prosjektet måtte medføre
kostnader til politifaglig kompetanse og analysekompetanse i Politidirektoratet. Årlig kostnad
vil være kr. 6.104.000,- eksklusiv mobile enheter.
Prosjektet må forutsette at kostnader for mobil løsning eventuelt dekkes av andre prosjekter.
I tillegg vil felles for alle alternativene være kostnader til opplæring av bruk og endringer av
sambandsreglement.
Kostnad Tetra
Kostnaden med denne løsningen vil antagelig være omprogrammering av radioer. Prosjektet
har ikke estimert denne kostnaden.
Kostnad Locus:
Ved valg av denne plattformen må det anskaffes og installeres terminaler i politiets kjøretøy.
Dette er grovt estimert av PDMT til ca. 25 mill kroner inklusiv mva.
Kostnad MobiPol
Prosjektgruppen er kjent med at det pågår en innføring av nettbrett/pc. Prosjektet har ikke
estimert kostnadene for å utvikle en løsning for måling på denne plattformen.
11.2.4.8 Gjennomføringsevne
Dette prosjektet er avhengig av hvilken policy politiet legger til grunn for mobile løsninger.
Prosjektet er derfor vurdert til å ha middels gjennomføringsmulighet på grunn av risiko med
usikkerhet med mobile løsninger.
11.2.5 Responstid alternativ 5: Måling av responstid - GPS-sporing
11.2.5.1 Beskrivelse
Dette konseptet baserer seg på at tidsstempler logges automatisk av ikt-systemer uten at
operatør eller innsatspersonell trenger å foreta seg noe aktivt. Det er ambisiøst utgangspunkt å
finne løsninger som automatisk registrerer tid og ambisjonsnivået stiger jo flere tidsintervaller
eller innslagspunkter man ønsker å måle. Prosjektet har identifisert at på kort sikt kan man
ved hjelp av GPS-sporing automatisk måle når man er fremme på stedet. Dansk politi
anvender dette konseptet.
Politiet har i dag GPS-sporing for visning i sanntid i kartsystemet ved operasjonssentralen
(Geopol). Formålet var blant annet flåtestyring og sikkerhet. I dag foreligger det en avtale
mellom arbeidsgiver og fagforeningene om at GPS-posisjoner ikke skal lagres. Dersom
formålet med GPS-sporing endres til også å inkludere effektivisering og styring, skal dette
drøftes med fagforeningene, jf. arbeidsmiljøloven. I dag er det ingen kobling mellom GPSspor og PO, og det er usikkerhet om man har matchet korrekt GPS-spor til oppdrag, jamfør
metodekapittelet i analysen av responstid.
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Figur 31. Skjermutdrag fra Locus.

Figuren illustrerer hvordan oppdragsadresse og posisjon på bil kan kobles med en fastsatt
radius.
11.2.5.2 Nyttevurdering
Med dette alternativet kan man få relativt presise målinger av responstid, som ikke er
avhengig av at innsatspersonell og operatører foretar seg noe. Det vil kunne bli et lite
merarbeid for operatører eller operasjonsledere for å eventuelt verifisere at patruljer er
fremme på stedet manuelt. Dansk politi hadde en rutine for at operasjonsleder ved endt sett
gjennomgikk tidsstempler for å luke ut feilberegninger i systemet. Ulempen med dette
alternativet er at man på kort sikt kun får data på når man er fremme på stedet, og ikke øvrige
innslagspunkter eller tidsstempler i arbeidsprosessen der innsatspersonellet er involvert. Dette
medfører at man ikke får så stor nytteverdi i forhold til å avdekke forbedringspunkter i
arbeidsprosessen. GPS-sporingen i dag gir data med blant annet blålys, men dette ble vurdert
til å ikke være egnet indikator for når utrykning starter. Det er teknologisk mulig å registrere
når for eksempel våpenskap åpnes. Videre vil mønstre av GPS-sporing kunne gi kunnskap om
i hvilken grad politiets tjenestebiler er optimalt plassert i forhold til forventet kriminalitet og
slik sett forkorte kjøretiden.
11.2.5.3 Kost
Kostnadene ved dette alternativet er primært knyttet til IKT, samt politifaglig og analysefaglig
kompetanse i Politidirektoratet. Det er ikke nødvendig med opplæring av personell. Det må
nevnes at mye av den bakenforliggende funksjonaliteten må programmeres som for tale og
elektroniske talemeldinger. Årlig kostand er estimert til kr. 6.820.000,-.
11.2.5.4 Gjennomføringsmulighet
Dette alternativet er avhengig av IKT-utvikling, men først må det avklares med fagforeninger.
Dette alternativet kan innføres i faser. Hvis man allerede nå beslutter å lagre GPS-spor, kan
Politidirektoratet manuelt bergene responstider ved å videreutvikle metoden brukt i
prosjektgruppens analyse, men denne metoden har sine svakheter.

11.2.6 Sammenligning nytteverdi
Tabellen nedenfor viser nytteverdien ved de ulike alternativene. Skyggeregnskap er forkastet
fra videre analyser.
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Tabell 11. Tallfestede nyttevurderinger av Responstidsalternativene.

1
Akssesstid

3
Responstid
Tale

4
Responstid
Elektronisk

Kun Aksesstid

Hele

Hele

Alternativ

Del av
arbeidsprosessen
Krav
Kvalitet
Ikke forsinke
arbeidsprosessen
Brukervennlighet
Sum

5
Responstid
GPS-sporing
Kun fremme
på stedet

28

7

23

33

34
32
94

-7
-16
-16

24
26
73

34
35
102

Målingen av aksesstid anses som å ha høy nytteverdi, og vil gi godt beslutningsgrunnlag.
Skyggeregnskap forkastes da det ikke tilfredsstiller skal-krav. Responstid tale skårer lavt,
fordi prosjektgruppen mener data vil være avhengig av manuelle prosesser og forsinke
arbeidsprosesser. Responstid elektronisk skårer høyere, fordi prosjektgruppen vurderer det
slik at informasjonen vil bli av bedre kvalitet og ikke forsinke arbeidsprosesser. Videre er
nytteverdien høy fordi det måler flere innslagspunkter i arbeidsprosessen. GPS-sporing skårer
høyt da dette ikke forsinker arbeidsprosesser, og fordi forventet datakvalitet er høy.
11.2.6.1 Sammenstilling kostnad
Nedenfor er tabell som sammenstiller kostnadene ved de enkelte alternativene.
Tabell 12. Sammenstilling av kostnadene ved de enkelte alternativene.

Responstid

1: Aksesstid 3: Talemelding 4: Elektronisk

Teknologinvestering
Kostnadsfordeling (5 år)
Vedlikehold
POD-arbeidskraft
Årlige kostnader

5: GPS

256 000

1 344 000

6 720 000

9 408 000

51 200
76 800
78 400

268 800
403 200
3 136 000

1 344 000
2 016 000
3 528 000

1 881 600
2 822 400
2 116 800

206 400

3 808 000

6 888 000

6 820 800

11.2.6.2 Sammenstilling kost/nytte
Nedenfor er en tabell som viser en sammenstilling av estimert årlig kostnad,
gjennomføringsmulighet, dekningsgrad av arbeidsprosessen, estimert datakvalitet og i hvilken
grad alternativet forsinker arbeidsprosesser.
Tabell 13. Sammenstilling av kost/nytte.
Aksesstid
Tale
Elektronisk
estimert årlig kostnad (5 år)
gjennomføringsmulighet
dekningsgrad av arbeidsprosess
datakvalitet
ikke forsinke arbeidsprossess

206 400

3 102 400

6 104 000

GPS

6 820 800
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11.3 Anbefalt alternativ responstid
Prosjektet anbefaler at responstiden blir målt ved hjelp av en kombinasjon av elektroniske og
talebaserte statusmeldinger fra politiets innsatspersonell, kombinert med automatisk
loggføring av patruljenes posisjon (GPS-sporing, også kalt autologging). Dette vil gjøre det
mulig å følge tidsforløpet gjennom hele arbeidsprosessen, og å måle responstid med størst
mulig presisjon. Ved mest mulig bruk av elektroniske statusmeldinger, i stedet for tale,
forsinkes operative arbeidsprosesser i mindre grad. Med automatisk logging av når patruljen
er fremme på stedet vil man kunne kontrollere for manuelle tidsstempler. Det anbefales at det
etableres et planleggingsprosjekt i politiets prosjektmodell for å implementere tekniske
løsninger samt utvikling og spesifisering av rapporter.
11.3.1 Estimert kostnad
Estimert årlige kostnad for kombinasjonen av disse alternativene er kr. 8.232.000,- Grunnet
relativt like teknologiske kostnader, sett bort i fra usikkerheten med mobile terminaler, ser vi
her at den valgte kombinasjonen ikke er vesentlig dyrere enn GPS alternativet alene.
Responstid

Tabell 14. Estimert kostnad for Responstid.
1: Aksesstid 3: Talemelding 4: Elektronisk 5: GPS

Teknologinvestering
Kostnadsfordeling (5 år)
Vedlikehold
POD-arbeidskraft
Årlige kostnader

Valgt kombinasjon

256 000

1 344 000

6 720 000

9 408 000

9 408 000

51 200
76 800
78 400

268 800
403 200
3 136 000

1 344 000
2 016 000
3 528 000

1 881 600
2 822 400
2 116 800

1 881 600
2 822 400
3 528 000

206 400

3 808 000

6 888 000

6 820 800

8 232 000

11.3.2 Gradvis innføring
11.3.2.1 Kort sikt
Dersom det blir enighet med fagforeninger kan GPS-sporing lagres umiddelbart.
Politidirektoratet kan da begynne med manuelle beregninger av responstiden med lignende
metodikk som er benyttet av prosjektgruppen i denne oppgaven. Dette kan brukes til å øke
kunnskapen om responstiden og videreutvikle metodikken. Kostnadene ved dette vil i
hovedsak være knyttet til årsverk ved Politidirektoratet.
11.3.2.2 Mellomlang sikt
Det må planlegges, eventuelt testes ut ved hjelp av piloter, valg av plattform for elektroniske
statusmeldinger, endringer av sambandsreglement og planlegges opplæring. Videre må IKTsystemene videreutvikles for å integrere Politioperativt system og GPS-data, samt utvikle
standardiserte rapporter i politiets PAL-løsninger.
11.3.2.3 Mulig gjennomføringsplan:
I tabellen nedenfor er det skissert et meget grovt gjennomføringsløp. Det er stor usikkerhet
knyttet til dette gjennomføringsløpet.
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Tabell 15. Mulig gjennomføringsløp.
Responstid

2013
2. halvår

1. halvår

2014
2. halvår

1. halvår

2015
2. halvår

Tilrettelegging for aksesstid, rapporter og digitale terminaler
Alle politidistrikt med digitale terminaler
Avklare og enighet med tilltisvalgte om GPS
Logging for manuell GPS analyse
Harmonisering kodeverk PO
Avklare mobil plattform
Planlegge piloter for elektroniske statusmeldinger
Piloter for elektroniske statusmeldinger
Automatisk GPS analyse
Elektroniske statusmeldinger

11.3.3 Gevinstrealisering
Gevinsten, i form av mer resultatorientert ledelse og bedre erfaringslæring, vil ikke realiseres
før data blir anvendt i enten mål- og resultatstyringen eller i erfaringslæring.
Gevinstrealisering er sentralt, og det er derfor viktig at den kommende kvalitetsreformen og
prosjektet om erfaringslæring i Endringsprogrammet bidrar til gevinstrealiseringen. Prosjektet
er av den formening at det må bli opp til linjen å avgjøre når det skal settes krav.

11.4 Alternativer Responskvalitet
11.4.1 Responskvalitet alternativ 1:
Måling basert på avslutningskoder
11.4.1.1 Beskrivelse
Dette alternativet medfører tilrettelegging av standardiserte rapporter på avslutningskoder i
PO for alarm og prioritet1 oppdrag, som for eksempel ikke kapasitet. Nytteverdien vil kunne
bidra til å avdekke manglende kapasitet. Data fra må kunne importeres inn i PSV eller
politiets PAL-løsninger.
11.4.1.2 Nytte
Behovsanalysen viser at det er utfordringer i bruken og tolkningen av avslutningskodene. Det
er utfordringer med datakvalitet og det må tilrettelegges for opplæring i bruk av
avslutningskoder. Når det gjelder oppdrag i PO med avslutningskode ”ikke kapasitet” vil det
bero på operatørens tolkning. Dette kan variere og være subjektivt og datakvaliteten vil være
avhengig av dette. Det forutsetter standardisert forståelse og bruk av aktuell avslutningskode.
11.4.1.3 Kost
Kostnadene vil i hovedsak være knyttet til utvikling av standardiserte rapporter, samt
opplæring. Estimert årlig kostnad er kr. 270.400,-.
11.4.1.4 Gjennomføringsmulighet
Dette alternativet er teknisk lett å gjennomføre, men som nevnt over vil det være utfordring
med å få troverdige data. Opplæring kreves.
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11.4.2 Responskvalitet alternativ 2:
Melders (publikums) vurdering av kvalitet
11.4.2.1 Beskrivelse
Prosjektgruppen foreslår et alternativ der politiet gjennomfører spørreundersøkelser hvor
publikum som har ringt 112 til operasjonssentralen og/eller hvor det ble besluttet opprettet
oppdrag, får anledning til å vurdere kvaliteten i det arbeidet politiet gjør i konkrete operative
oppdrag. Både kommunikasjonen med operasjonssentralen og opplevelsen med patruljen bør
vurderes. Dette skiller seg fra politiets innbyggerundersøkelsen ved at politiet og
politidistriktene får et mye større og bedre datagrunnlag til å måle publikums forventinger.
En slik spørreundersøkelse kan tenkes gjennomført basert på teknologier som sms, web, eller
papir. Det må utvikles egne standardiserte spørsmål og det må lages knytning mellom
oppdrag i PO og spørreundersøkelsen. Dansk politi gjennomførte undersøkelser der direkte
involverte blir spurt om hvordan de synes politiets utfører arbeidet etter avsluttet oppdrag.
Denne undersøkelsen ble gjort ved slutten av året og pr. papir. Det danske konseptet fanget
opp den direkte involverte subjektive vurdering, og prosjektgruppen mener dette er et
alterntiv. Nord-Trøndelag politidistrikt gjennomførte også nylig en slik undersøkelse, men
erfaringene fra denne undersøkelsen ble ikke innhentet innen rapporten var ferdig.
Design av undersøkelsen bør bygge på erfaringene fra innbyggerundersøkelsen og erfaringene
fra andre lokale og internasjonale undersøkelser.
11.4.2.2 Nytte
I dag er det Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse (POD, 2012) som kartlegger publikums
kontakt med politiet. Hovedformålet med undersøkelsen er å måle innbyggernes tillit og
trygghet i forhold til politiets ansvarsområde, samt å måle brukernes prioriteringer og
opplevelse av service i forhold til politiets tjenester. Prosjektgruppen anser at
innbyggerundersøkelsen har et for begrenset datagrunnlag for å kunne være nyttig i forhold til
erfaringslæring og kontinuerlig forbedring. Videre fanger den ikke nødvendigvis opp lokale
variasjoner og behov. En slik løsning vil kunne gi oss god informasjon om hva vår
oppdragsgiver (publikum) synes om politiets oppdragsløsning. Publikum vil gi andre typer
tilbakemeldinger og slik gi politiet ny kunnskap. De som har hatt befatning med politiet vil
systematisk bli gitt en mulighet til å delta i en undersøkelse, i motsetning til dagens situasjon,
hvor det er svært tilfeldig om man får en slik mulighet. Prosjektgruppen mener nytten av slik
informasjon er undervurdert, og vil hjelpe politiet til å yte bedre service overfor publikum i
fremtiden. Ved å knytte data fra en slik undersøkelse sammen med informasjon fra
Politioperativt system for eksempelvis type oppdrag, politiets driftsenhet og oppdragets
kommune vil politiet kunne få betydelig mer kunnskap om hvordan den operative
oppgaveløsningen tilfredsstiller publikums forventning.
Prosjektgruppen har vært i kontakt med forskningsavdelingen ved Politihøgskolen som
uttrykte at slike undersøkelser kan ha stor nytteverdi både for politiet og Politihøgskolens
egen forskning.

85

11.4.2.3 Kostnad
Prosjektgruppen har identifisert følgende kostnadselementer: design og utvikling av
spørreundersøkelse, teknologisk utvikling samt årlig driftskostnad. En slik undersøkelse kan
bli driftet av et eksternt firma eller forskningsinstitusjon, eller Politidirektoratet.
Prosjektgruppen mener en slik undersøkelse fortrinnsvis bør gjennomføres og driftes av
Politidirektoratet selv og har estimert dette til om lag 2 årsverk i Politidirektoratet.
Det vil være et krevende faglig arbeid som må utføres for å designe en slik undersøkelse. Det
må identifiseres hvilke type meldinger slike undersøkelser skal sendes ut i etterkant av, hvilke
type meldere og hvor lenge etter oppdraget en undersøkelse skal gjennomføres. Videre må det
lages en løsning som gjør det mulig for et spørreundersøkelsessystem å få informasjon om
melder ved oppdrag fra Politioperativt system.
Politihøgskolen har tilbudt et forskningsprogram i form av en doktorgrad som bistand til
Politidirektoratet, estimert til ca. kr. 700.000,- pr. år i fire år i lønnskostnader.
Total årlig kostnad er estimert til kr. 2.448.000,-., I tillegg kommer et eventuelt
forskningsprogram ved Politihøgskolen. Den teknologiske utviklingen er kun estimert for
endring av eksisterende systemer. Prosjektgruppen har ikke estimert verktøy for undersøkelse,
men antar Politidirektoratets rammeavtale for spørreundersøkelse kan anvendes.
11.4.2.4 Gjennomføringsmulighet
Prosjektet vurderer dette alternativet som relativt innovativt og at det vil først og fremst kreve
god faglig kompetanse, samt tilrettelegging av verktøy for utvikling av en slik undersøkelse.
11.4.3 Responskvalitet alternativ 3:
Oppfyllelse av standarder - Tiltaksbasert måling
11.4.3.1 Beskrivelse
Konseptet ”Tiltaksbasert måling” baserer seg på at det utarbeides nasjonale standarder og
tiltakskort for akutte og ekstraordinære hendelser, og at politiet gjennom ny funksjonalitet i
PO fortløpende registrerer om disse tiltakene er gjennomført eller ikke i de enkelte oppdrag.
KOMPOPS prosjektet har foreslått et prosjekt for «ny nasjonal operasjonell standard». Dette
alternativet inkluderer også KOMPOPS prosjektet forslag om ny operasjonell standard.
I dag foreligger det lokale standarder for oppdragsutførelsen, enten i PBS III, i planmodulen i
PO, eller som ulike lokale tiltakskort. Utfordringen er at verken PBS III eller lokale tiltakskort
er knyttet til PO, og at planmodulen oppleves som stor og uoversiktlig. Det er heller ikke
mulig å foreta automatiske uttrekk fra planmodulen siden den baserer seg på logging i fritekst.
Når det loggføres et oppdrag i PO må det være automatikk i at aktuelt tiltakskort kommer opp
på skjermbildet. Dette må være så enkelt utformet at det lar seg gjøre å krysse av for vurderte
og utførte tiltak uten at det medfører for stort merarbeid. Et slikt støtteverktøy bør også
inkludere støtte for vurdering av hastegrad/prioritering av oppdrag.
Denne arbeidsoppgaven kan utføres av operatørene på operasjonssentralen basert på
talemeldinger fra innsatspersonellet.
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Det er også et alternativ om det er egnet med elektroniske statusmeldinger vedrørende om
oppgaven er utført eller ikke, direkte fra innsatspersonellet for å frigjøre kapasitet på
operasjonssentralen. Dette er avhengig av valg av teknologisk plattform for formidling av
elektroniske statusmeldinger. Ulempen ved å pålegge innsatspersonellet slike
registreringsoppgaver kan være at de går utover kapasiteten til å løse det reelle oppdraget.
Tiltakskortene vil være ”huskelister” og må være slik utformet at de ikke låser
oppdragsutførelsen til innsatsmannskapet – det må fremdeles være rom for ulike
situasjonsvurderinger basert på sunn fornuft i kombinasjon med lover og instrukser.
Prosjektgruppen mener innføring av nasjonale tiltakskort for alle typer oppdrag vil være
uhensiktsmessig – nytten vil ikke stå i forhold til innsatsen.
Oppsummert må følgende gjennomføres i en planleggingsfase:
-

-

Nasjonale standarder og tiltakskort for god oppdragsløsning må utarbeides.
Utvikling av Politioperativt system
o Tiltakskortene må knyttes til ulike hendelseskoder i PO slik at de
automatisk kommer opp ved behov.
o Det må bli mulig å foreta en enkel avkryssing i PO for å registrere om tiltak
er vurdert og / eller iverksatt.
Rapporter
o Det må videre designes aktuelle rapporter som blir tilgjengelig i politiets
PAL-løsningen som kan vise i hvilken grad politiet selv oppfyller sine
standarder.

11.4.3.2 Nytte
Dette alternativet vil gjøre det mulig å måle i hvilken grad politiet oppfyller sine egne
standarder for gjennomføring av oppdrag. Ved å utvikle nasjonale tiltakskort vil det muligjøre
sammenligning mellom politidistrikter. Resultatene av en slik dokumentasjon / måling kan
benyttes på ulike måter. Den kan danne grunnlaget for fremtidige parameter for andelen
oppdrag løst ihht. tiltakskort, man kan avdekke mønstre i oppgaveløsningen for bruk i
erfaringslæring.
11.4.3.3 Kost
Kostnadene vil i hovedsak være knyttet til utarbeidelse av nasjonale tiltakskort, utvikling av
Politioperativtsystem og PAL-løsninger, opplæring, samt årlig vedlikehold og utvikling av
nasjonale tiltakskort.
Årlig kostnad er estimert til kr. 3.440.000,-.
Dersom man åpner opp for statusmeldinger om utførelse av oppdrag vil denne kostnaden
påbeløpe seg til kr. 9 296 000,- for rene ikt-utviklingskostnader, eksklusiv mobile terminaler.
11.4.3.4 Gjennomføringsmulighet
Dette alternativet vil først og fremst bero på i hvilken grad man lykkes å utvikle nasjonale
tiltakskort.
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11.4.4 Responskvalitet alternativ 4:
Politiets vurdering av kvalitet ved endt oppdrag
11.4.4.1 Beskrivelse
Måling hvor politiet selv subjektivt vurderer kvaliteten i oppdragsløsningen etter endt
oppdrag. Operasjonsleder og operatør skal kvalitetssikre oppdragsløsning, og opplyser selv at
de gjør dette i stor grad. Prosjektgruppen finner det mest hensiktsmessig at operasjonsleder gir
oppdragsløsningen en karakter på en meget enkel skala i PO. Denne karakteren kan eventuelt
suppleres med et utdypende kommentarfelt. Det må tas stilling til hvilke kriterier man skal
legge til grunn for vurdering av oppdragsløsningen; skal det være om formålet med
utrykningen ble nådd isolert sett, eller skal man også bedømme kvaliteten på egen og andres
bidrag i arbeidsprosessen.
11.4.4.2 Nytte
Ved å spørre operasjonsleder om deres egen vurdering av kvaliteten ved oppdragsløsningen
vil dette kunne fange opp andre momenter enn graden av oppfyllelse av tiltakskort. Slike
vurderinger kan være indikasjoner på flere ulike variabler, ikke bare kvaliteten i
oppdragsløsningen. Likevel vil en slik måling dersom den også kombineres med måling av
tiltakskort, kunne fange opp behovet for endring av tiltakskort og rutiner. Det kan tenkes at
selv om politiet fulgte alle fastsatte prosedyrer, så er det rom for læring eller forbedring.
Ved å analysere datafangsten over tid kan man synliggjøre om politiet selv er fornøyd med
den jobben som gjøres i ulike typer oppdrag på ulike ukedager og til ulike tider på døgnet osv.
Enkeltoppdrag som enten gir en svært lav eller svært høy score kan plukkes ut og analyseres
eksplisitt som grunnlag for erfaringslæring.
11.4.4.3 Kost
Prosjektgruppen har identifisert følgende kostnadselementer. Utvikling og implementering av
funksjonalitet i PO og opplæring, samt faglig utvikling og analyse av resultater.
Årlig kostnad er estimert til kr. 1.656.000,-.
11.4.4.4 Gjennomføringsmulighet
Dette alternativet vil bero på i hvilken grad man lykkes med å lage indikatorer som gi mening
for operatører og at de faktisk tar seg til å markere og vurdere oppdrag.

11.4.5 Responskvalitet alternativ 5:
Sammenligning av kvalitet i akuttfasen - utfall straffesak
11.4.5.1 Beskrivelse
Det er ikke mulig å analysere om responstiden eller responskvaliteten i meldingsfasen og
aksjonsfasen påvirker utfallet av en straffesak. Formålet er ikke å vurdere kvaliteten i
etterforskningen, men å vurdere i hvilken grad politiets operative tiltak i meldingsfasen og
akuttfasen påvirker straffesaksutfallet. Dette alternativet har klare grensesnitt til
Merverdiprogrammet og det er behov for at man i planleggingsfasen avklarer ytterligere
grensesnitt. Etter det prosjektgruppen erfarer vil Merverdiprogrammet åpne for kobling
mellom Politoperativt system og Merverdi i programmets 3. fase.
Mulig funksjonell løsningsbeskrivelse – utgangspunkt fra PO
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Knapp i PO for "anmeldelse" trykkes
o Dette utløser kall av tjeneste for overføring av informasjon til Straffesak.
Aktuell informasjon som overføres (felter): involverte personer, melder,
involverte kjøretøy, forholds art, dato og klokkeslett for hendelse, sted, bid på
operatør som anmelder fra PO, ref fra PO, dato, ID og operasjon (id og
operasjon kan endres dersom saken blir overført til en annen operasjon), felt
for tilleggsinformasjon.
Mulig funksjonell løsningsbeskrivelse – utgangspunkt fra BL/STRASAK
 Saksbehandler søker frem data som er blitt tilgjengeliggjort fra PO over
anmeldte saker eller søker direkte mot datagrunnlag i PO. Dette gjøres
via egnet skjermbilde tilpasset eksisterende arbeidsflate.
 Saksbehandler velger sak og overfører denne til BL/STRASAK.
•

•

I tillegg må PAL PO og PAL STRASAK tilpasses ved:
o Hente data som skal benyttes
o Sette opp modell i PAL PO/STRASAK
o Lage rapporter
o Lage søk i data

11.4.5.2 Nytte
En slik knytning vil gjøre det mulig å følge enkeltoppdrag som genererer en straffesak fra
meldingsmottak til påtaleavgjørelse. Prosjektgruppen mener man med dette alternativet vil
kunne analysere mønstre og se etter samvariasjoner i mellom for eksempel responstid eller
oppfyllelser av nasjonale tiltakskort, men utfallet av straffesaker. Det trenger ikke å være noe
kausalitet, men prosjektgruppen mener at ved å analysere etter mønstre kan søke å raskere
identifisere mulige forbedringspunkter og gjøre det enklere å legge til rette for
erfaringslæring. På denne måten kan man grovt måle oppdragsløsningen gjennom hele
arbeidsprosessen og således gi indikasjoner om meldingsfasen og aksjonsfasen var
tilfredsstillende. Dersom man kombinerer dette alternativet med flere andre alternativ vil man
kunne for eksempel vurdere om det er samvariasjon mellom rask responstid og
oppklaringsprosent, eller om graden av utførte tiltak (ihht. tiltaksbaserte målinger) har positiv
innvirkning på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid.
Nytteverdien av dette forslaget vil bero på hvor raskt man klarer å bygge opp nok mengder
data for å se etter mønstre. Prosjektgruppen har ikke hatt forutsetninger for å identifisere når
man når en slik kritisk masse. Det vil også bero på hvor enkelt og ofte innsatspersonell
oppretter manuelt en kobling.
Ulempen vil være at mannskap må utføre nok et manuelt trinn i arbeidsprosessen. Dette vil
være en kritisk suksessfaktor å tilrettelegge slik at dette i forsinker arbeidsoppgavene
vesentlig. Tidsfaktoren er ikke beregnet.
Nytteverdien av å påbegynne slik måling er i stor grad avhengig av fremdriften i
endringsprogrammet. Prosjektgruppen mener dette tiltak ikke står i konflikt med
Merverdiprogrammets målsettinger om et mer kunnskapsbasert politi. Prosjektgruppen
anbefaler at et slikt prosjekt skjer i samarbeid med Merverdiprogrammet.
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11.4.5.3 Kost
Kostanden vil i stor grad være knyttet til utvikling av eksisterende systemer. Det vil også være
kostnader knyttet til et analysemiljø i Politidirektoratet for å analysere resultater.
Årlig kostnad er estimert til kr. 6.784.000,-.
11.4.5.4 Gjennomføringsmulighet
Alternativet vil ha klare grensesnitt til Merverdiprogrammet. Prosjektgruppen mener dette
tiltaket ikke står i konflikt med Merverdiprogrammets målsettinger om et mer
kunnskapsbasert politi. Det vil også være av interesse å få mer kunnskap om sammenhengen
mellom politioperative tiltak og utfall av straffesak. Videre er prosjektgruppen kjent med at
det pågår samarbeidsprosjekt mellom Endringsprogrammet og Merverdi om bruk av mobile
enheter. Prosjektgruppen anbefaler at et dette alternativet planlegges og gjennomføres i
samarbeid med Merverdiprogrammet.

90

11.4.6 Responskvalitet alternativ 6:
Måling av politiets generelle vurdering av kvalitet
11.4.6.1 Beskrivelse
Alternativet skiller seg fra alternativ 3 vet at man ikke ber operativt personell om vurdering av
det enkelte oppdrag, men gjennomfører en undersøkelse som med faste intervaller sendes ut
til egne ansatte om deres egen opplevelse av oppdragsløsning generelt.
Det må lages og designes en standardisert spørreundersøkelse som gjennomføres med jevne
mellomrom. Resultatene kan deretter brukes og deles gjennom erfaringslæringsprosesser.
Som et eksempel kan nevnes at Nord- Trøndelag politidistrikt har gjennomført
brukerundersøkelser for å kartlegge leveransene fra Operasjonssentralen i forhold til
kommunikasjon, tilgjengelighet, kompetanse og serviceinnstilling. Respondentene har vært
ulike brukergrupper i egen organisasjon og formålet med undersøkelsen har vært å høyne
effektiviteten og kvaliteten. Undersøkelsen er gjennomført ved at et elektronisk spørreskjema
er sendt ut til respondentene som har gitt svar på ulike påstander ved å angi tallverdier i
forhold til hvor fornøyd de er med leveransene fra operasjonssentralen.
11.4.6.2 Nytte
Det vil være viktig å danne seg en oppfatning av hvor egnet og troverdig en slik subjektiv
oppfatning av egen organisasjons leveranser vil være. Til intern erfaringslæring kan den være
nyttig dersom man evner å se på egen og andres leveranser med et kritisk og konstruktivt
blikk. Svakheten kan være at man i liten grad klarer å se ”utenfor boksen” – altså at man i stor
grad blir påvirket av allerede rådende oppfatninger av for eksempel rammebetingelser og
muligheter for endringer.
Som et supplement til muntlig erfaringsoverføring kan innføring av skriftlige
spørreundersøkelser være et egnet tiltak for å formalisere egen subjektiv vurdering av
arbeidsprosessen. Det gir en mulighet for alle relevante parter til å gi sitt syn, og det vil være
et skriftlig produkt i enden som kan danne grunnlag for læring og endring. Dersom slike
undersøkelser gjennomføres med faste intervaller kan man analysere resultatene og finne
trender og eventuelle årsakssammenhenger.
Å standardisere en slik undersøkelse som tilbys politidistriktene gjør det lettere å
sammenligne på tvers av politidistrikter og driftsenheter, og legge til rette for erfaringslæring.
En synergi vil trolig også være en større forståelse og bevissthet rundt selve arbeidsprosessen
hos involverte parter, noe som i seg selv kan bidra til kvalitetsheving.
11.4.6.3 Kost
Det vil være kostnader knyttet til utarbeidelsen og gjennomføringen av slike undersøkelser.
Samt til faglig utvikling og analyse i form av årsverk i Politidirektoratet. Årlig kostnad er
beregnet til kr. 784.000,-. Politidirektoratets eksisterende rammeavtale for verktøy for
spørreundersøkelse forutsettes brukt.
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11.4.7 Sammenstilling av kost/nytte
Nedenfor er en sammenstilling av alternativene med tallfestede nytteverdier. Det er
prosjektgruppens egne vurderinger som ligger til grunn.
Tabell 16. Tallfestede nyttevurderinger av alternativene.

Alternativer

Faser i prosessen
Kvalitet
Ikke forsinke
operative
arbeidsprosesser
Brukervennlighet
Sum

1

2

3

4

5

6

Måling på
avslutningskod
er PO

Publikums
vurdering av
kvalitet

Tiltaksbasert
måling

Måling av
utfallUtnytte
straffesaksinformasj
on
Meldings- og
aksjonsfasen
21
28

Politiets vurdering
av kvalitet - periode
Meldings- og
aksjonsfasen
14
19

17
66

20
53

Meldings- og
aksjonsfasen
25
25

Meldings- og
aksjonsfasen
17
24

Meldings- og
aksjonsfasen
23
6

Politiets
vurdering av
kvalitet av endt
oppdrag
Meldings- og
aksjonsfasen
24
3

25
50

Usikker
41

10
39

5
32

Tabell 17. Sammenstilling av kostnader.
Responskvalitet

1: Avslutningskoder 2: Publikum

3: Tiltaksbasert 4: Subj. Politi- oppdrag
5: Strasak 5: Politi subj . Periode

Teknologinvestering

384 000

192 000

2 176 000

960 000 7 296 000

0

Kostnadsfordeling (5 år)
Vedlikehold
POD-arbeidskraft

76 800
115 200
78 400

38 400
57 600
2 352 000

435 200
652 800
2 744 000

192 000 1 459 200
288 000 2 188 800
1 176 000 2 744 000

0
0
784 000

Årlige kostnader

270 400

2 448 000

3 832 000

1 656 000 6 392 000

784 000

Tabell 18. Grafisk fremstilling av kost-nytte.
estimert årlige kostnad (5 år)
gjennomføringsmulighet
nytte

1: Avslutningskoder 2: Publikum 3: Tiltaksbasert 4: Subj. Politi- oppdrag 5: Strasak
5: Politi subj . Periode
270 400
2 448 000
3 832 000
1 656 000
6 392 000
784 000

11.5 Anbefalt alternativ Responskvalitet
Prosjektgruppen anbefaler en kombinasjon av alternativene 2, 3 og 5 for en helhetlig
tilnærming til måling av responskvalitet. Prosjektgruppen mener en kombinasjon av
alternativene vil gi et mer helhetlig bilde av responskvalitet, og med flere kilder vil man
kunne få en mer robust indikasjon på politiets oppdragsløning.
Den valgte kombinasjonen har en årlig kostnad på kr. 12.672.000,-.
Alternativ nr. 2 Publikums subjektive oppfattelse av politiets oppgaveutførsel er en viktig
kilde for å vurdere responskvalitet. Dette konseptet beror på melders (publikum) subjektive
opplevelse etter endt oppdrag. Det vil være etiske momenter i forhold til hvilke type
meldinger og hvor lang tid etter hendelsen dette bør skje. Det stilles spørsmål om troverdighet
og pålitelighet til disse dataene, men det er mest sannsynlig at man får bedre data ved å spørre
de som har vært utsatt for akutte situasjoner enn å spørre publikum igjennom Politiets
nasjonale innbyggerundersøkelse.
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Det vil nok i ulike situasjoner være forskjellig forståelse av hva som tolkes som godt
politiarbeid. Fordelen ved å kunne sammenligne publikums subjektive oppfattelse med
alternativ nr. 3 tiltaksbasert måling, er at man kan få frem i hvilken grad politiets operative
standarder bidrar til publikum oppfattelse av kvalitet. Tiltaksbasert måling vil kunne gi mer
presis informasjon om oppdragsløsningen enn dages avslutningskoder og derfor er alternativ 1
utelatt ved en kombinasjon.
Det vil være nyttig å få publikums subjektive oppfattelse av oppdraget, og se dette i
sammenheng med om de objektive standardene er oppfylt. Ved å tilknytte alternativ nr. 5
utnyttelse av straffesaksinformasjon kan politiet få en knytning mellom tiltakskort – kvalitet
opp mot resultat i straffesaken. Man kan dermed søke etter mønstre for å vurdere
sammenhenger mellom operativ oppgaveløsning og utfall av straffesak. I sum kan disse ulike
alternativene gi oss et helhetlig bilde av responskvaliteten og et grunnlag for å analysere
arbeidsprosessen for å forstå hvordan oppdraget ble løst.
Dersom man ønsker å velge en mindre ambisiøs tilnærming, eller ønsker en gradvis innføring,
innstiller prosjektet på alternativ 3, tiltaksbasert måling. Dette tiltaket vil bidra til å måle i
hvilken grad politiet oppfyller sine egne standarder som vil være dekke et viktig behov. Dette
alternativet har klare synergieffekter til anbefalt alternativ for måling av responstid.
Tiltaksbasert måling vil kunne bidra til mer enheltig metodikk inne på operasjonssentralene,
bidra til bedre vurdering av innkomne meldinger og dermed også mer presise data for
responstid. Videre vil dette prosjektet bidra til mer enhetlig oppgaveløsning også inne på
operasjonssentralene.
11.5.1 Gjennomføringsplan
Nedenfor er skissert en mulig gjennomføringsplan av anbefalt alternativ. Denne
gjennomføringsplanen er det knyttet meget stor usikkerhet til og er ment for å lettere kunne se
de ulike alternativene opp i mot hverandre. Planen er basert på prosjektets vurdering av
gjennomføringsmuligheten til de ulike alternativene, samt estimatene fra PDMT.
Tabell 19. Mulig gjennomføringsløp av anbefalt alternativ.
Responskvalitet

2013
2. halvår

1. halvår

2014
2. halvår

1. halvår

2015
2. halvår

Utarbeide nasjonale tiltakskort
Kravspesifisere tiltakskort
Utvikle løsning for tiltakskort
Lansering tiltakskort
Planlegging publikumsundersøkelser
Piloter og gjennomføring
Planlegge straffesakskobling
Utvikling straffeskskobling

93

12 Litteraturliste
Bang, Henning (1995) Organisasjonskultur. Oslo: Tano Aschehoug
Braga, Anthony/ Weisburd David (2010). Policing problem places: crime hot spots and
effective prevention. Oxford: Oxford Univerity Press.
Direktoratet for forvaltning og IKT – DIFI (2013:13). Evaluering av Politidirektoratet.
Direktoratet for økonomistyring DFØ (2006/2010) Veileder for mål- og resultatstyring i
staten
Goldstein, H. (1990). Problem-Oriented Policing. New York: McGraw-Hill.
Finansdepartement (2003 og 2010) Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om
økonomistyring i staten.)
Finstad, Liv/Wathne, Christin Thea (2012) Et politi mellom barken og veden. Kronikk i
Politiforum
Finstad, Liv (2000) Politiblikket. Oslo: Pax Forlag
Furøy, Wictor (2012) Orden i Gata, Masteroppgave Politivitenskap, Poltiihøgskolen
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2012). Digitaliseringsrundskrivet nr P10/2012
Gundhus, Helene I (2009). For sikkerhets skyld. IKT, yrkeskultur og kunnskapsarbeid i
politiet. Oslo: Unipub. forlag
Hellesø-Knutsen, Kristin (2013 i trykk) Jakten på risiko. Vurderinger, følelser og valg hos
patruljerende politi. Doktoravhandling Universitetet i Stavanger
Helse- og omsorgsdepartementet. Meld. St 43 (1999-2000). Om akuttmedisinsk beredskap.
Helsedirektoratet (2012) Nasjonale data fra Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler
(AMK) 1. tertial 2012
Helsetilsynet (2013) Tilsynssak – pålegg om retting til Oslo Universitetssykehus.
Brev med ref. nr. 2012/1275 I LAB
Holgersson, Stefan/ Knutsson, Johannes (2012) Hva gjør egentlig politiet? Oslo: PHS
forskning
Holgersson, Stefan /Knutsson, Johannes (2008) Individuelle arbeidsprestasjoner i uniformert
politiarbeid Oslo: PHS forskning
Johannessen, Stig O. (2013) Politikultur – Identitet, makt og forandring i politiet. Trondheim
Akademika

94

Justisdepartementet (2008). Rundskriv fra Riksadvokatens nr 3/2008 - Familievold
Justis- og beredskapsdepartementet. St meld. nr 29 (2011-2012). Samfunnssikkerhet. Oslo:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet. (2011-2012). Innstillingen fra Stortingets særskilte
komité (ang oppfølgingene etter ”22. juli”)
Justisdepartementet (2012). Tildelingsbrevet fra Justisdepartementet til Politidirektoratet for
2012
Justisdepartementet. Meld. St 21 (2012-2013). Terrorberedskap. Oslo: Justis- og
beredskapsdepartementet.
Justisdepartementet (2013) Rundskriv fra Riksadvokatens nr 1/2013
Ladstein, Njål (2013) Politiets responstid – en studie om hvor fort politiet i Norge kommer til
unnsetning når befolkningen har behov. Masteroppgave i Samfunnssikkerhet ved
Universitetet i Stavanger
Locus (2013), Analyse av PO og VTS data
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(2005). Lov 2005-06-17 nr 62
(Arbeidsmiljøloven - aml). Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet.
Lov om politiet (1995). Lov 1995-08-05 nr 53 (Politiloven). Oslo: Justis- og
beredskapsdepartementet.
Løland/Throndsen/Bergseth/Rendal/Strand (2013) Hva kan forbedre politiets responstid
Prosjektoppgave fra Politihøgskolen for «Ledelse og organisasjonsutvikling – II»
Myhrer, Tor-Geir (2012). Bastet og bundet. Oslo: Universitetsforlaget
NOU (1998:9) Hvis det haster. Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap
NOU (2012:14). Rapport fra 22. juli kommisjonen. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.
NOU (2013:9). Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer. Oslo: Justis- og
beredskapsdepartementet.
Oslo politidistrikt (2013). Program for oppfølging etter 22/7. Akutt beredskap. NÅ-situasjon.
Pate, T., Bowers, R. & Lorence, J. (1976). Police Response Time: It’s Determinants and Effects.
Washington: Police Foundation.

Politidirektoratet (2008). Politiets beredskapssystem del II. Håndbok for innsatspersonell.
Politidirektoratet (2008). Politiet mot 2020. Bemanning og kompetansebehov i politiet.
Politidirektoratet (2008) Politiets responstid

95

Politidirektoratet (2008 SAMPOL) Brukerundersøkelse for å kartlegge leveransene fra
Operasjonssentralen i forhold til kommunikasjon, tilgjengelighet, kompetanse og
serviceinnstilling Utført av NTPD.
Politidirektoratet (2010). Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten – Perioden 2002-2008
Politidirektoratet 2010. Virksomhetsstyring. Revidert instruks for styring av virksomheter
underlagt Politidirektoratet.
Politidirektoratet 2010. HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten.
Politidirektoratet (2010) En internett Faktaportal, hvor de viktigste data om
politidistrikt/region/enhet er samlet, dvs. opplysninger om organisering, kriminalitet og
samfunn
Politidirektoratet (2011). Politiets beredskapssystem del I. Retningslinjer for politiets
beredskap..
Politidirektoratet (2012). Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse
Politidirektoratet (2012). Politiets innsatsevne. Beredskaps- og sårbarhetsrapport 2012.
Politidirektoratet (2012). Evaluering av politirådene: Politiets oppfatning av samarbeidet.
Politidirektoratet (2012) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse)
Politidirektoratet (2012) 22 juli 2011 – Evaluering av politiets innsats (”Sønderlandutvalget”)
Politidirektoratet (2013) Arbeidstidsbestemmelsene for politi og –lensmannsetaten (ny ATB)
Politidirektoratet (2013). Kompetanse på operasjonssentralen
Politidirektoratet (2013). Tildelingsbrev 2013
Politidirektoratet (2013). Endringsprogrammet
Politidirektoratet/Rambøl (2013) Politi- og lensmannsetatens medarbeiderundersøkelse 2013
Politidistriktene (div årganger). Bruksplan PO
Politiets data- og materielltjeneste (2003). Bruksplan PO
Politiet i Agder (2013) Måling av responstid
Runhovde, Siv Rebekka (2010) Tillit til politiet. Oslo: PHS forskning
Rønneberg, Kari Gresvik (2009). Politisamtaler med publikum: Språkbruk som hemmer eller
fremmer god kommunikasjon. Et studium på publikums opplevelse av politiets samtaler ved
publikumsvakten på Sentrum politistasjon i Oslo. Oslo: UiO/Unipub

96

Skogan, Wesley G (2006). Police and Community in Chicago. A Tale of Three Cities. USA:
Oxford universityp Press
Sør-Trøndelag politidistrikt (2009). Hjemme hos oss, analyse av anmeldt familievold i Sør
Trøndelag politidistrikt
TNS Gallup (2012) Politikk og samfunn.
Wathne, Christin Thea samarbeid med Finstad, Liv/Drange Ida (2008). Vilkår for
oppgaveløsing i politiet – et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering. Oslo:
Arbiedsforskningsinstituttet AS
Wathne, Christin Thea (2013). Det norske politi – en lærende organisasjon.(Artikkel
oversendt av Wathne)

97

13 Vedlegg I Responstid i Brann og Helse
Prosjektgruppen har foretatt en enkel kartlegging og utdrag av hvordan responstid og
responskvalitet måles i andre etater.
13.1.1 Brannvesenet
Brannvesenet opererer med differensiert responstid, avhengig av objekt og geografi. I
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 heter et i §4-8
om innsatstid:
”Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning,
sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal
innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være
lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen
skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal
ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i
regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke
overstige 30 minutter”
Innsatstid defineres i § 1-5 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på
brann/skadested. Ganske sammenfallende med det politiet til nå har definert som responstid,
men med en viss forskjell rundt innslagspunktet. Kravene til innsatstid er bestemmende for
lokaliseringen av brannstasjoner. Kjøretiden, som er en del av innsatstiden, beregnes etter
fartsgrensene på aktuelle strekninger. Brannvesenet er også pålagt til å utføre ROS – analyser
(risiko og– sårbarhetsanalyser). Dimensjonering av kommunens brannvesen skal baseres på
kartlagt risiko og sårbarhet og de standardkrav/minimumskrav forskriften setter for
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Det betyr krav til innsatstid er sett i forhold til
ROS analysene.
Responskvalitet
Brannvesenet har ikke direkte definert krav til responskvalitet. Nødalarmeringssentralen skal
bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for kommunikasjon
med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av
mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene. Nødalarmeringssentralen skal være
døgnbemannet. Antallet alarmsentraloperatører skal baseres på en helhetlig vurdering ut fra
analyse av alle tjenester og tilleggstjenester som er lagt til nødalarmeringssentralen. Det stilles
store krav til ansvarlig oppfølging av nødmeldinger, og det er viktig å ha personell med
tilstrekkelig erfaring. Derfor bør personellets egnethet, kompetanse og opplæring vurderes
løpende (se veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, DSB
2003).
13.1.2 Helse - Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
Det er ingen krav til responstid i akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, men den måles.
Det er lagt opp til at ambulansetjenesten bør lokaliseres og organiseres slik at responstiden
minimaliseres jfr. forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Det har vært
utredninger om mål på responstid i ambulansetjenesten. I NOU 1998:9 Hvis det haster ble det
foreslått en modell for krav til responstid med tider fordelt på hastegrad og befolkningstetthet.
I påfølgende behandling av St.meld.nr.43 1999-2000 ble det ikke bestemt noen krav til
responstid for akuttmedisinske tjenester. Det var behov for bedre analyser av kostnadene.
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Sintef (2002) gjennomførte en økonomisk kostnadsanalyse og beregnet at foreslåtte modell i
NOU1998:9 ville koste 224 millioner kroner årlig.
13.1.2.1 Definisjon
Helse har en detaljert definisjon av tidsbegrepene ved akutte og hasteoppdrag. Den
prehospitale responstiden er i hovedsak sammenfallende med politiets definisjon på
responstid.

Helsedirektoratet kartlegger responstiden og publiserer med jevne mellomrom resultatene. De
har fortsatt utfordringer med datakvalitet.
Forskjeller i kodeverk og rutiner ved bruk, medfører at rapportens datadel inneholder
ulikheter og feilkilder som kan medføre noe redusert kvalitet på de dataene som
presenteres. Vi anser likevel rapporten som et viktig virkemiddel i arbeidet med å
videreutvikle et system for innhenting av valide nasjonale data fra AMK-sentralene.
Kvaliteten på data vil bedres etter hvert som standardisering av kodeverk og bruk
bedres.
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Figur 32. Gjennomsnitt prehospital responstid ved rød respons per AMK-sentral.

Akuttmedisinske tjenester er regulert i en forskrift. I denne forskriften står det ikke noe om
responstider, men helsetjenesten har et generelt krav om at tjenestene skal være «faglig
forsvarlig».
Nødmeldetjenesten har et felles verktøy for kvalitetssikring; «Norsk indeks for medisinsk
nødhjelp» Indeksen ble introdusert i 1994 og er et verktøy for bl.a. valg av hastegrad ved
utrykning i medisinske nødsituasjoner. Indeksen veileder operatøren gjennom et strukturert
intervju med innringer. På bakgrunn av de symptomer som beskrives gjennom
forhåndsdefinerte spørsmålsrekker, vil AMK-/LV-operatøren kunne avgjøre hvilken type
nødsituasjon som foreligger, samt prioritere/velge hastegrad. I tillegg brukes indeksen som
grunnlag for telefonisk veiledning av innringer/pårørende i førstehjelp og livreddende
prosedyrer. Indeksen benyttes i dag ved et flertall AMK-/LV-sentralene. Det er ønskelig at
bruken intensiveres. Flere sentraler bruker ulike dataprogrammer i virksomheten. Ved siden
av Indeksen må alle sentraler utarbeide lokale prosedyrer, eventuelt lokale tilpasninger til
indeksen. Det andre sentrale verktøy for kvalitetssikring i AMK-/LV-sentraler er systembok.
Systembok skal være et lett tilgjengelig verktøy for den enkelte ansatte, hvor operasjonelle
prosedyrer, funksjonsbeskrivelser, prosedyrer for samarbeid mellom nødetatene og for
nødsituasjoner etc., er samlet. http://www.kokom.no/dokumentarkiv/foredrag.htm
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14 Vedlegg II Besøk i Danmark og Sverige
En del av prosjektgruppens medlemmer besøkte Rigspolitiet og Rikspolisstyrelsen hhv. 30.
mai og 23. august. Hensikten var å tilegne seg bedre informasjon om hvordan responstid og
responskvalitet måles og evt. benyttes i våre naboland. Under følger et kort sammendrag av
det som kom fram på møtene.

14.1 DANMARK
14.1.1 Responstiden måles
Responstiden måles i Danmark. Responstid defineres i praksis slik vi har gjort det her i
Norge etter 2008 (Politiet mot 202 mv).
I 2007 gjennomførte man i Danmark en omfattende politireform, som hadde store strukturelle
og ledelsesmessige konsekvenser. Man utviklet en ny ledelses- og virksomhetsstrategi, (en
konsernmodell) som enkelt sagt ga mindre sentral detaljstyring, og tilsvarende større
handlingsrom i politikretsene innenfor 7 – 8 sentrale sentralt fastsatte mål. De økonomiske
midlene ble i langt større grad fordelt og kommunisert til politikretsene. Den andre store
endringen var at antallet politikretser (politidistrikt) ble redusert fra 54 til 12.
Måling av responstid ble innført i forbindelse med denne reformen, hovedsakelig av to
grunner. For det første ønsket man å skape nødvendig trygghet for både politikere og
publikum. En måte å gjøre dette på var å måle og dokumentere responstiden, og slik sett ha en
god parameter for om politiet ville være like tilgjengelig og raskt på stedet i ny som i gammel
struktur. Den andre viktige grunnen var et internt ledelses- og styringsbehov for å ha et mål
for egen beredskap, noe man altså i liten eller ingen grad hadde før 2007.
Den danske versjonen av PO er i nødvendig grad tilrettelagt for responstidsmålinger.
Rapporter kan hentes ut på ulike nivåer og for ulike tidsintervall.
14.1.1.1 Responstid –krav
Responstid ble tatt inn som målekriterium i dialogen mellom Justisministeriet og Rigspolitet.
Senere har Rigspolitiet i sine kontrakter med politikredsene også hatt målsetting om
gjennomsnittlig responstid. Målsettingen har hatt en vekt på mellom 15 % - 5 % i forhold til
andre resultatmål. Målsettingene var hovedsakelig todelt, det ene målet var at responstiden
ikke skulle overstige fjorårets gjennomsnitt. Det andre var at distriktet måtte sørge for god
nok datakvalitet om responstid. I tillegg hadde politikretsene ett felles krav på seg til få ned
responstiden i de 20 % av hendelsene som har lengst responstid. Etter at nødvendig teknisk
infrastruktur var på plass, skjer målingen av responstid kontinuerlig. I 2013 er det ikke tatt
inn målkrav om responstid i styringsdialogen. En av grunnene til dette er at man oppfatter at
responstiden har blitt bedre, og at den nå er på et nivå som er akseptabelt og ikke uten
uforholdsmessig store investeringer kan kortes ytterligere ned.
14.1.1.2 Responstid – årsakskoder
Responstidsmålingene omfatter ikke alle typer oppdrag. All egeninitiert aktivitet holdes for
eksempel utenfor. Rigspolitiet fastsatte sentralt noen hendelser det skulle måles på. Dette var
• Husbråk
• Pågående innbrudd
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•
•
•
•

Slagsmål
Ran
Promillekjøring
Annet

I tillegg var det åpnet for at operasjonssentralene selv kunne velge hvilke hendelser som det
skulle måles på, mao. en situasjonsbetinget vurdering. Responstiden måles i utgangspunktet
bare på politikretsnivå.
14.1.1.3 Responstid – resultat
I 2012 var den gjennomsnittlige responstiden i Danmark på 8 min 35 sek. Det er en
forbedring på knappe 2 minutter siden 2007. Rigspolitiet påstår at forbedringer skyldes
generell effektivisering av polititjenesten. Eksisterende IT-løsninger ble i nødvendig grad
endret/oppgradert for å kunne gi pålitelige responstidsdata. For å kvalitetsikre at tidspunktet
for når aktuelle politiressurs er på stedet, benyttes en automatisk registrering av tid basert på
posisjonering i GPS-systemet.
14.1.1.4 Responstid – forhold til offentligheten
Resultatet av disse målingene legges ut på politiets nettsider og disse nettsidene er svært
populære. Rigspolitiet hevder at negative presseoppslag om responstid har gått ned etter
offentliggjøringen. Hittil har man ikke offentliggjort responstid på kommunenivå, men dette
har tvunget seg frem og vil bli offentliggjort om kort tid.
14.1.1.5 Responstid – uønskede konsekvenser
Rigspolitiet fortalte om ingen uønskede konsekvenser. De hadde ikke opplevd feilprioritering
verken strategisk eller operasjonelt, heller ingen motstand når det gjaldt HMS-perspektivet.
Offentliggjøring av gjennomsnittlig responstid og politiets behov for å ikke avsløre sin
taktiske disponering hadde heller ikke vært noe tema.
14.1.2 Responskvalitet
Dansk politi har ingen strukturert måling av responskvalitet.

14.2 SVERIGE
Responstiden måles. Responstiden måles i Sverige. Responstid defineres i praksis slik vi har
gjort det her i Norge etter 2008 (Politiet mot 202 mv).
Målingene baserer seg dels på elektroniske løsninger og dels på talebaserte meldinger og
logges i deres oppdragshåndteringssystem/sambandssystem (RAKEL).
I RAKEL rapporterer politipatruljene i utgangspunktet muntlig på følgende:
•
•
•
•
•

Samtale inn
Patrulje på oppdrag
Patrulje på plass
Patrulje klar
Patrulje avsluttet – skrevet rapport
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Rapporteringen skjer muntlig, pga sikkerheten til patruljen i et HMS perspektiv. LKC
operatøren kan følge patruljen pga posisjoneringen på digitale kart. Patruljen kan rapportere
på de nevnte fem punkter skriftlig på nett eller via SMS, dersom det skulle være mer
hensiktsmessig.
RAKEL har følgende prioriteringer som situasjonsvurderes av LKC operatør:
• Pri 1-4 som er akutte hendelser som krever ”inngripen” fra politiet.
• Pri 5 som er ”særskilt hendelse”, eks statsbesøk
• Pri 6 som er planlagt innsats
• Pri 7 som er planlagt linjevirksomhet - grunnoppgaver
• Pri 8-9 som er andre oppgaver
Patruljen bestemmer selv om de skal kjøre utrykking til åstedet. De vurderer selv kjøring, fart
og bruk av blålys/sirene. LKC har kun anledning til å avbryte ”forfølging av kjøretøy”.
Responstidsdataene lagres i strukturert form, og er således tilgjengelig for analysebehov og
lignende.
14.2.1.1 Responstid – målsettinger
Responstid er tilsynelatende en lite aktuell problemstilling innad i svensk politi og i den
svenske opinionen. Det blir ikke fastsatt sentrale eller regionale krav til responstid.
14.2.1.2 Responstid – forhold til offentligheten
Resultatet av målingene blir ikke offentliggjort, dels av polititaktiske grunner og dels fordi
slike resultater i liten eller beskjeden grad er etterspurt.
14.2.2 Responskvalitet
Kvalitet måles ved ”National Trygghets Undersøkelse, som omfatter flere etater som politi,
kommune osv. ”Bråttsfallundersøkelse” er politiets egen undersøkelse som går på
trygghetsfølelsen. Det anses viktigere å jobbe med den reelle tryggheten, enn følelsen av
trygghet.
Svensk politi er organisert i 19 lensdistrikt (21 len) og en rikssentral som koordinerer de 19
”Lokal Kommunikasjons Centralene” (LKC), tilsvarende våre Operasjonssentraler. For å bli
bedre til å ”klara opp i brott”, da der er stor variasjon i kvaliteten på politikvaliteten i de
forskjellige lensdistrikt, står en ny omorganisering for døren. Svensk politi ønsker innen 2015
å etablere en ”Rikskommunikasjonssentral” (RKC) for nasjonale operasjoner og redusere til
antatt 7 LKC, i stedet for dagens 19 LKC . Dette gjøres for å bedre styring og ledelse, samt
heve kompetansen i hele landet. De erkjenner at større LKC i store byer har mer erfaring og
høyere kompetanse en mindre LKC i lensdistrikt med laver befolkningstall. Ved flere
hendelser får LKC personell mer erfaring og blir mer profesjonelle, og dette er et av
hovedargumentene for å redusere LKC der det er få hendelser. Tjenesten blir mer spesialisert
og generalisten er på vei ut.
Sverige har i dag egne 112/SOS sentraler, som mottar alle nødmeldinger. Disse bemannes av
sivilt personell. Sivilt personell bruker en ”åtgjerskalender” som er integrert, automatisert og
detaljert i forhold til mottak av nødmelding. Det antas at 112/SOS sentralene også vil bli
redusert til 7 enheter og lokaliseres til politiet. LCK operatørene har ikke samme detaljerte
indeks for mottak av meldinger.
103

Endringen i 2015 vil bli besluttet uten langvarige prosesser.
Alle LKC operatører må ha gjennomført en egen omfattende fagutdanning som går over 12
uker og har er kompetansekrav ved ansettelse. Sivilt personell har en noe lenger utdanning på
minimum16 uker. Da meldingene og oppdragene er så varierte, legges det stor vekt på
erfaring og kompetanse hos LKC operatørene (mindre på indeks for mottak og oppfølging av
melding). Det er LKC vurdering som avgjør hvor viktig oppdraget er, basert på den
informasjonen de mottar. Derfor er kompetansen til personellet svært viktig. Det er
sertifiseringsordninger og godkjenningskrav, samt årlig regodkjenning av personell.
RAKEL har ingen avslutningskode for kvalitet. ”Befalet” kontrollerer patruljen og dermed
også kvaliteten på oppdragets utførelse. Det rapporteres særskilt ved bruk av
våpen/pepperspray.
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15 Vedlegg III Kostnadsestimat PDMT
Unntatt offentlighet, Offl. §15
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16 Vedlegg IV Lokale responstidsmålinger (utvalg)
Prosjektet omtaler her hvordan tre politidistrikter har gjennomført målinger av responstid.
Metode og utvalg varierer, men felles for alle er at de er basert å data hentet fra PO.
Sogn og Fjordane. Manuell måling i sanntid to perioder høsten 2012 og en periode våren
2013. Til sammen 13 uker. Registrering på OPS i egne tilrettelagte excel-skjemaer. 186
oppdrag, hvorav 54 med utgangspunkt i reservetjeneste, som alle oppfylte kriteriet ”der det er
absolutt nødvendig at politiet møter fysisk opp på aktuelt sted, og der dette skjer som
umiddelbar oppfølging av hendelsen”. Prioritet ble ikke benyttet som kriterium.
Responstid er i undersøkelsen definert som tiden det tar fra melding mottas til politiet er på
aktuelt sted. Gjennomsnittlig responstid: totalt ble målt til 30 min. Gjennomsnittlig responstid
under reservetjeneste ble målt til 39 minutter. Responstiden er også brutt ned på de tre
driftsenhetene i politidistriktet, og viser at responstiden er lavest i det befolkningsmessige
tyngdepunkt i politidistriktet, Sunnfjord. Responstiden lå generelt noe lavere høsten 2012 enn
våren 2013.
Agder. Analyse forettatt i ettertid, i utgangspunktet for to perioder på til sammen 8-9 uker,
vår og høst 2012. For en del av de mer grisgrendte områdene i politidistriktet er periodene
utvidet på grunn av et for lavt antall hendelser i disse områdene i de opprinnelige
analyseperiodene.
Analysen omfatter oppdrag med prioritetene Alarm, 1, 2 og 3, og med 17 ulike kategorier
under forholdets art. Agders utvalg dekker i hovedsak hele det utvalget Ladstein (2013) har
benyttet, men favner i tillegg vesentlig bredere. Materialet er videre sortert etter et utvalg
avslutningskoder. Bare oppdrag der PO i fritekst opplyser om tidspunkt for når patruljen er
framme på stedet, er tatt med i analysen.
Responstid er i analysen definert som tiden det tar fra melding mottas til politiet er på aktuelt
sted
Analysen viste at Agder politidistrikt basert på overnevnte kriterier, hadde en gjennomsnittlig
responstid på 17,4 min. Responstiden er videre brutt ned på ulike regionene i politidistriktet,
og viser at den varierer mellom 11,4 og 40,0 min. Lavest er den i Kristiansand og Arendal.
Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag politidistrikt målte i en firemåneders periode fra 1.februar
til 1. juni, responstiden på alle oppdrag hvor det var nødvendig å komme raskt fram for å
redde liv, begrense skade på person, begrense skade på betydelige materielle verdier, eller når
det var strengt nødvendig for å sikre viktige bevis. Dette er de samme kravene som stilles til
at politiet kan kjøre utrykning. Med responstid menes den tiden det tar fra politiet får melding
om en hendelse til politiet er på åstedet. Målingene viste at Nord-Trøndelag pd. i perioden
hadde en gjennomsnittlig responstid på drøyt 18 min. Lavest var den i tidsrommet 2100-0600
i helg med i underkant av 16 min. 81% av oppdragene hadde en responstid på 30 min eller
mindre.
Responstiden er brutt ned på driftsenhetene i politidistriktet og etter enkelte andre kriterier.
Blant driftsenhetene varierer den gjennomsnittlige responstiden mellom 14 og 25 min. I
belastede tidsrom i helgen (2100-0600) derimot var responstiden imidlertid tilnærmet lik i
driftsenhetene.

106

