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Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1483 fra stortingsrepresentant Anne Tingelstad 

Wøien   

 

Spørsmål: 

Hvor stor andel av regjeringens økning til politisektor har gått til politistillinger i de enkelte 

politidistriktene? 

 

Svar: 

Jeg vil innledningsvis understreke at tall for ansatte i politietaten endres fra måned til måned. 

I tabellen fra Politidirektoratet under fremgår tallene frem til og med 31/7 d.å. Inkludert i 

disse tallene er sommervikarer og personer som innehar midlertidige stillinger. Ut over høsten 

vil disse tallene endre seg ved at flere av sommervikarene ikke vil fortsette i disse stillingene 

og heller ikke gå over i andre stillinger rett fra sommervikariatene. Dersom politiet følger den 

opptrappingsplanen som departementet har lagt til grunn, skal det være over tusen flere 

politistillinger ved årsslutt 2016 enn da regjeringen tiltrådte. 

 

Det har aldri har vært så mange ansatte i politi- og lensmannsetaten som nå. Dette gjelder 

totalt i hele politi- og lensmannsetaten og i politidistriktene. Tabellen under viser utvikling i 

årsverk.  

 

Utvikling årsverk i politi- og lensmannsetaten  
 2013 2014 2015 31.07. 

2016 

Politiutdannede     

- Politidistriktene 7 875 8 202 8 478 8 682 

- Særorgan 
1)

 544  643  728  803 

- Politidirektoratet  30 34 41 41 

Jurister     

- Politidistriktene 651 690 734 756 

- Særorgan 
1)

 62 68 73 75 

- Politidirektoratet  14 11 12 12 

Sivile stillinger     



2/2 

- Politidistriktene 3 597 3 654 3 654 3 691 

- Særorgan 
1)

 1 396 1 509 1 622 1 787 

- Politidirektoratet  154 205 218 220 

Kilde: Politidirektoratet  
1)

I tall for særorgan er ikke Politiets sikkerhetstjeneste inkludert.  

 

Tabellen viser en økning i politibemanningen i politidistriktene på 807 årsverk fra 31.12.2013 

til 31.07.2016. Totalt var økningen i politibemanningen på 1077 årsverk. Jeg understreker 

igjen at dette inkluderer sommervikarer, midlertidige stillinger mv. Økningen utenom 

politidistriktene er hovedsakelig i Politiets utlendingsenhet som er relatert til håndteringen av 

migrasjonsutfordringene. I 2016 er det fordelt 347 politistillinger som vil bli besatt.  

 

I tillegg til de tall som jeg har presentert over, kommer økning i årsverk for Politiets 

sikkerhetstjeneste som i perioden 2013 til 2015 var på om lag 100 årsverk. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anders Anundsen   

 


