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Kriminalitetsbildet Agder PD

Stor oppdragsmengde

Høyt antall straffesaker

 Alvorlig kriminalitet
 Seksuelle overgrep og vold i nære 

relasjoner

 Organisert kriminalitet

 Drap -Særskilt utfordring -barn 
som gjerningsperson
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Prosentvis utvikling i utvalgte kriminalitetstyper
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Riksadvokatens mål og prioritering 2019

• Drap og alvorlige voldslovbrudd som setter liv og helse i fare, ildspåsettelser, vold mot barn og mishandling i nære 
relasjoner. 

• Alvorlige seksuallovbrudd, herunder misbruk og overgrep mot barn, herunder via internett. 

• Alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet, herunder alvorlige narkotikalovbrudd og såkalt gjengkriminalitet. 

• Økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter, særlig den som rammer fellesskapet, alvorlig IKT-kriminalitet, og alvorlig 
miljøkriminalitet som rammer det indre miljø (arbeidsmiljøet og arbeidsmarkedet) eller det ytre miljø (natur, 
forurensning, kunst og kulturminne). 

• Alvorlige trafikklovbrudd, herunder dødsulykker, ulykker med betydelig personskade og trafikkatferd som bærer preg av 
at gjerningspersonen aksepterte en risiko for en alvorlig ulykke. 

Straffbare handlinger motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, homofil 
orientering eller nedsatt funksjonsevne (hatkriminalitet). 
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Prioriteringer 2020

• Tjenester: 

− reduserte straffesaksrestanser

− innfri responstidkrav for hendelser som omfattes av «Alarm» og «Prioritet 1», 

− retur av personer uten lovlig opphold

• Prioriterte tiltak:

− Videreutvikle de seks prioriterte funksjonene og samhandlingen mellom dem, 

− Forebygging skal være politiets primærstrategi – i 2020 skal dette arbeidet 
understøttes ved videreutvikling av de prioriterte funksjonene politiråd og 
politikontakt, samt radikaliseringskontakt og næringslivskontakt, og 
samhandlingen på tvers i egen organisasjon og med eksterne 
samarbeidspartnere. 

− Ferdigstille innføring av nye pass
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Politiets strategi 2017–2025
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Etterretning
Analysere og forstå utfordringene 

i kriminaliteten

Politipatruljen
Løser flere oppgaver på stedet

Politiråd og politikontakt
Samhandling med kommunene om 

kriminalitetsbildet og tjenestetilbud

Felles straffesaksinntak
Tilgjengelig etterforskningsledelse og 

riktig innsats fra start

Operasjonssentralen
Helhetlig styring og ledelse 

av patruljen

Tjenestekontoret
Prioriterer og planlegger ressurser 

basert på innsikt

Våre seks prioriterte funksjoner



Tillit til politiet

92 % føler seg trygge der de bor 
eller ferdes.

• 77 prosent av borgerne har i 2018 har svært 
stor eller ganske stor tillit til politiet. Dette er 
en nedgang på seks prosentpoeng 
sammenlignet med 2017. 

 Noe av grunnen til tilbakegangen skyldes trolig 
det pågående reformarbeidet.

• Flest innbyggere er bekymret for trafikkfarlige 
hendelser, svindel eller bedrageri på internett 
og identitetstyveri. 
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