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FORSLAG TIL INNDELING I GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER I INNLANDET
POLITIDISTRIKT
Den geografiske strukturen i Innlandet politidistrikt inndeles i tjenestesteder, tjenesteenheter
og geografiske driftsenheter (GDE). Dere er tidligere kjent med forslaget om tjenesteenhet og
tjenestestedstrukturen.
Geografiske driftsenheter omfatter flere tjenesteenheter og tjenestesteder. Driftsenhetslederen
er også tjenestestedsleder. Geografiske driftsenheter har det overordnede ansvaret for å lede
og koordinere ressursene ved de underlagte tjenesteenhetene og tjenestestedene, samt et
særlig ansvar for å ivareta administrative oppgaver for disse. Lederne av de geografiske
driftsenhetene har budsjett-, resultat- og personalansvar og sitter i politimesterens
ledergruppe.
Prosess for inndeling i geografiske driftsenheter
Kommunene skal kunne uttale seg om geografiske endringer av driftsenhetens
ansvarsområder med seks ukers frist. Kommunene skal også kunne uttale seg om eventuelle
endringer i lokaliseringen av driftsenhetene, dersom lokaliseringen innebærer en vesentlig
omlokalisering av arbeidsplasser. Det presiseres at dette ikke er en formell høringsrunde.
Inndelingen i geografiske driftsenheter gjennomføres ved lokale forhandlinger i politidistriktet.
Ved eventuell uenighet gjennomføres megling i henhold til Hovedavtalen.
Forslaget
Vårt forslag til inndeling i geografiske driftsenheter fremgår av vedlagte rapport. Det er også
vedlagt en fakta tabell som er oppdatert i forhold til at man plusset på fire tjenestesteder og
omgjorde to tjenestesteder til tjenesteenheter i politimesterens endelige tilrådning til POD
(tabellen i rapporten er basert på det antall tjenestesteder/tjenesteenheter som var
utgangspunktet i høringsforslaget).
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Det er viktig å presisere at lokaliseringen av administrasjonsstedet til de geografiske
driftsenhetene kun dreier seg om hvor enhetens leder og eventuelle støttefunksjoner skal sitte.
Dagens driftsenhetsledere har i svært liten grad hatt støttefunksjoner rundt seg. Dette har
hovedsakelig vært ivaretatt fra administrativ enhet i de gamle distriktene. I ny struktur vil det
meste av støttefunksjoner være plassert i de 3 lederstøttestabene (kommunikasjon,
virksomhetsstyring og HR/HMS). Endringer i plassering av driftsenhetens ledelse vil således
ikke innebære en vesentlig omlokalisering av arbeidsplasser.
Uttalelsen sendes til: post.innlandet@politiet.no
Frist for uttalelse: Fredag 10.2.2017.
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