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• Status for Oslo politidistrikt med vekt på situasjonen i enhet vest.  

• PST sin trusselvurdering 

• Kriminalitetsbildet i Bærum 

• Kriminalitetsforebyggende arbeid 

AGENDA 



OSLO POLITIDISTRIKT 

Status i Oslo pd/enhet vest 
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Budsjett/ressurssituasjon 

Bemanning 

Utfordringer i stort 
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Oppsummering PST trusselvurdering 2018 

 Etterretning 
• Rekruttering av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur 

samt nettverksoperasjoner, vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene knyttet til 
fremmede staters etterretningsvirksomhet i 2018. 

 
 Politisk motivert vold 

• Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære 
terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil 
forekomme forsøk på terrorangrep. 

 
 

 Trusler mot myndighetspersoner 
• En del politikere vil motta trusler og hatske ytringer på bakgrunn av de politiske 

sakene de fronter. De fleste trussel aktørene har imidlertid en lav kapasitet og evne 
til å begå vold, og vi forventer ikke at dette vil endre seg i 2018. 

 
 



05.09.2018 Oslo politidistrikt Side 5 

ENV 

ENS 

ENØ 

Kriminalitetsbildet 
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Utvalg lovbrudd i Oslo, Asker og  Bærum beregnet  på to års gjennomsnitt (2016-2017)  pr 1000 Innbygger. SSB- Kildetabell 08487  
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Enhet vest:  

- Totalt ca 17 000 straffesaker i året. 

- Vinning og lommetyveri utgjør ca 54% av sakene 
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Pr. 29.8.2018 



Grovt tyveri fra bolig 
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Voldssaker fordelt på geografiske driftsenheter 
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Fordeling ENV: 
Majorstuen: 54% 
Bærum: 31% 
Asker: 15% 



Side 11 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asker 248 215 363 248 241 189 160 187 120 124 102 95 114

Bærum 458 538 375 336 225 459 345 280 236 284 250 195 214

Oslo 2779 2853 3346 2753 2978 2509 2306 2271 2261 2116 1792 2200 2795
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Kriminalitetsforebyggende arbeid i Bærum kommune 

 En rolig sommer med få hendelser 

 Dialog med skolene – Foreløpig ingen store utfordringer 

 Oppfølging av årets russ utover høst/vinter. Ekstra fokus på voldsproblematikk.  

 Våren 2018: 

− Kortbedragerier begått av ungdom +- 15 år. Følges opp av ungdomspatruljen utover høsten, 
samt involvering av konfliktrådet. Ikke fulgt opp så godt som ønsket fra politiets side.  

 

− Tett oppfølging av rusmiljø knyttet til Snarøya. God samhandling med kommunens ruskonsulent 
og utekontakten. 

 

− Deltar med representant inn i områdesatsingen på Rykkinn 

 

− Godt i gang med etablering av Trygghetsprogrammet (oppfølging av ofre for volds –og 
hatkriminalitet)   
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Hendelse på Ios 

ENV har anmodet kripos om å innhente informasjon fra gresk politi.  
 
 

 
 Innlegg for elevene på Eikeli videregående skole (fornærmede er elev). 

 
 Samtale med "bussjefene" for bussene som er knyttet til Eikeli VGS i etterkant av innlegget vi hadde for 

dem. 
 

 Innlegg på foreldremøte på Eikeli VGS for å informere og engasjere de foresatte i det som foregår. 
 

 Samarbeidsmøte med Oppegård Kommune (SLT), Bærum Kommune (SLT), miljøarbeidere fra Eikeli og den 
videregående skolen i Oppegård, Konfliktrådet samt forebyggende politi fra Oppegård og Bærum.  
 

 Det er også gjort avtale om å gjennomføre tilsvarende innlegg som på Eikeli VGS for avgangselever og deres 
foresatte på Sandvika videregående skole. 
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UNGDOMSKRIMINALITET 

Hovedinntrykket til politiet er at ungdom i Bærum oppfører seg bra 

Ungdommen er ressurssterke og har sunne interesser  

Ungdommen har foreldre som bryr seg og følger opp etter beste evne 

Bekymring knyttet til mørketall rundt rus og vold 

Små utslag i kriminalitetsstatistikken fra tidligere år 

Fortsatt vinningssaker(tyveri fra butikk) som dominerer  

Bekymring knyttet til barneskolen 



Situasjonsbilde radikalisering og voldelig ekstremisme i 
Bærum kommune  

• Politiet mottar jevnlig bekymringer angående radikalisering og voldelig ekstremisme knyttet til 
både islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme. 

 

• Det er flere personer som er enten hjemvendte fremmedkrigere eller dømt for annen bistand 
til terrororganisasjoner som har tilhørighet til Bærum.  

 

• Aktivt høyreekstremt miljø på Østlandet, og personer tilknyttet dette bor i Bærum. Den 
viktigste aktøren er Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). 

 

• Politiet har ikke inntrykk av at det høyreekstreme miljøet er et miljø i vekst, men at de ønsker 
å være mer og mer synlig. 
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Satsingsområder i enhet vest 2018/2019 

 Fortsatt gjennomføring av reformen, herunder sammenslåing med Røyken/Hurum 

 Tilpasse og opprettholde kompetente fagmiljø innenfor ENV sitt ansvarsområde 

 Styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet 

 Jobbe for økt tilstedeværelse og synlighet i nærmiljøet 
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