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på kontoret: Politimester Hans Sverre Sjøvold har kontor på toppen av politihuset på Grønland i Oslo. På kontoret finner vi to klare Vestfoldtilknytninger. Det ene er et trykk av Nøtterøy-kunstneren Astrid Skaaren-Fystro. Det andre er et trykk av Hans Gerhard Sørensen. Det fikk Sjøvold da han
ble tildelt Vestfold fylkeskommunes likestillingspris. Det er en pris han er svært stolt over. Som alle andre politimestere, har han fotografier av kongeparet
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Nøttlendingen som gjør
hovedstaden tryggere
Hans Sverre Sjøvold fra Nøtterøy har siden 2012 vært politimester i Oslo. Det betyr at han har ansvar for at cirka
850.000 innbyggere i kommunene Oslo, Asker og Bærum føler seg trygge. Det gjør han ved hjelp av 3.200 medarbeidere. Om kort tid blir også kommunene Røyken og Hurum en del av distriktet hans.
Øyene treffer Sjøvold noen uker ut i
det nye året. Det betyr at han har nye
budsjetter. En av de viktigste sakene på
bordet hans, er gjennomføringen av politireformen.
I det nye budsjettet ligger det dessuten
30 millioner kroner i den såkalte Oslo
sør-satsingen for å satse på forebyggende
politiarbeid i områdene Mortensrud og
Holmlia.
Og så hadde han i noen uker vært spent
på hvem som skulle bli hans nye sjef i
Justisdepartementet. Det hadde han fått
vite noen få dager før Øyene kom på besøk. Da vi traff Sjøvold, var det ikke kommet mange signaler, men han har merket
seg at Sylvi Listhaug er opptatt av fattigdomsutviklingen og dens betydning for
kriminaliteten.
Det nye beredskapssenteret på Taraldrud har i tillegg krevd sitt. Der begynner
byggingen til våren. Sjøvold sier det blir
en stor, positiv endring med hensyn til
responstid og kvalitet og i arbeidet med
terror og annen alvorlig kriminalitet.
– Vi er tett på utviklingene i norsk samfunnsliv, og Oslo er det distriktet i Norge
med størst kriminalitet. Sentrum øst er
krevende når det gjelder demografi og
kriminalitet. Her slår fattigdomsproblemstillingen mye inn i politiarbeidet.
Den store oppgaven min er å jobbe med
de overordnede spørsmålene og tilføre
etaten merverdi, sier mannen som fra
1981 til 1988 var polititjenestemann på
gatenivå i Tønsberg, med nær kontakt
med byens dagligliv. Nå har kan satt konstabelskoene i skapet. Der ute er det andre som kan gjøre jobben bedre enn han
kan.
– Selv om jeg ikke er tett på i det daglige,
må jeg ha arenaer hvor jeg møter folk. Et
eksempel på det, er at jeg rett før Øyene
kom, holdt en time for 81 studenter fra
Politihøyskolen.
Det har politimesteren god bakgrunn
for. Fra 2005 til 2010 var han rektor for
den høyskolen.
Ellers besøker han arenaer på alle nivåer internt. Det kan bli mange arenaer og
mange møter når man skal være en synlig og samlende leder for 3.200 medarbeidere.
Ute i distriktet er det ofte de lokale enhetslederne som møter befolkningen.
Men Sjøvold stiller gjerne, og han har nylig blitt kontaktet av Kristelig folkepartis
fylkeslag, hvor han skal delta i et debattmøte.
På veien til Oslo, var Hans Sverre Sjøvold fra 2001 til 2005 politimester i Vestfold.
– Hva er de store forskjellene mellom
Vestfold og Oslo?
– Det er kompleksiteten og volumet.
Men jeg fant nylig et presseklipp fra tiden
min i Vestfold, og der går det tydelig fram
at det er de samme problemstillingene
som gjelder i alle endringsprosesser. Men
Oslo er mye større, det er mye folk der,

demografien er en annen, kriminalitetsbildet er delvis et annet, og det skjer mye
som får nasjonal oppmerksomhet. Så er
det en forskjell at under valgkampen
hadde jeg fire statsråder og en statsminister på besøk.
Og apropos statsråder. Sjøvold er opptatt av å levere politikk i praksis og gjennom det trygghet for borgerne. Det ser
det ut til at politimesteren og hans medarbeidere lykkes med. Innbyggerundersøkelsen viser at Oslo er det distriktet i
Norge hvor innbyggerne har størst tillit
til politiet.
– Og det til tross for at det er lite politi å
se i gatene?
– På syttitallet gikk politiet inn i bilene,
og der er de blitt. Det er nok ikke noen vei
tilbake. Det skyldes blant annet at i dag er
politiet avhengig av mye utstyr og krav til
mobilitet, sier politisjefen som også sier
at det når det gjelder politiet, ofte er det
negative som får mest oppmerksomhet.
Terror er et naturlig tema for den som
snakker med Oslos politimester. Øyenes
utsendte tilbrakte fjorårets 17. mai i Oslo
og så på nært hold hvor elegant en mulig
terrortrussel ble møtt.
I gateåpningene mot Karl Johans gate
sto det parkert røde Ruter-busser på skrå,
slik at en mulig terrorist ikke kunne komme fram.
Oslo-folk er vant til å se de røde bussene overalt, og nå kunne de like godt ha
stått der for å vente på en skoleklasse eller et musikkorps. Da ble det ikke lagt så
mye merke til at det sto et par politifolk
med maskingevær ved bussene. Vi har
nok allerede i noen grad vent oss til politiets bevæpning, og så hadde det vært
skrevet en del om at vaktholdet skulle
styrkes 17. mai.
– Bildet endrer seg, sier politimesteren,
– og modusen, som det heter på hans
språk.
Nå er det små og skarpe ressurser som
brukes, og målet er ofte å ramme uskyldige. Som når biler kjører inn i folkemengder.
– Det er bakgrunnen for alle betongringene med blomster i Karl Johans gate,
sier Sjøvold, som legger vekt på tett og
godt samarbeid med kommunen.
– Det er ikke lett for en kommune å finne balansen mellom åpenhet og sikkerhet. Her synes jeg vi har funnet fram til
gode kompromisser.
Trusselbildet, og muligheten for å
kunne håndtere krevende situasjoner,
gjør at han nylig har gått inn for bevæpning i Oslo.
– Norsk politi er fullt i stand til å beholde sin myke tilnærming og tillit også med
bevæpning. Det skyldes gode folk, god
utdanning og gode systemer for bevæpning og rapportering, sier han som har
ansvaret, og legger vekt på at dette ikke
er en militarisering.
For å begrunne behovet for mer bevæpning, nevner han at politifolk på Gar-

dermoen har måttet løpe til bilen for å
låse ut våpen, om det skulle oppstå en
truende episode.
Terror var ikke et tema da Sjøvold var
politimester i Vestfold.
– Grunnene til at vi tenker terror her, er
at vi er hovedstad. Vi har de store nasjonale enhetene som Slottet, Stortinget og
de største trafikknutepunktene, hvor det
er mye folk.
Det går heller ikke an å snakke med Oslos politimester uten å komme inn på
narkotika.
– Når det gjelder narkotikapolitikken
generelt, er jeg fullstendig uenig med
dem som går inn for en legalisering av
bruk. Det har spredt seg en oppfatning av
at vi straffeforfølger slitne narkomane.
Det gjør vi ikke. Men vi kan ikke ha en
narkotikapolitikk som skal hjelpe de få. Vi
må hindre at folk bruker narkotika. Det er
straffens ønskede effekt. Den skal hindre
at noen begynner. Modellen er tuftet på
at misbrukerne får hjelp. Mange som vil
slippe narkotika fri, er ikke innforstått
med hva det innebærer. Når noen peker
på Portugal som er foregangsland når det
gjelder frislipp av narkotika, sier han at de
med fordel kunne sette seg enda bedre
inn i narkotikasituasjonen i landet.
Øyene tar opp ungdom, ungdomsvold
og hat, og politimesteren svarer at altfor
mange unge, veldig unge, går inn i kriminalitet. Han sier det er viktig å begynne i
den andre enden. Det er avgjørende at
barn og unge har gode oppvekstmiljø og
oppvekstvilkår.
Han er ikke minst opptatt av ungdommens uvettige bruk av sosiale medier,
hvordan mange opplever sitt livs traume
med bilder de skulle ønske at aldri hadde
vært der.
En undersøkelse fra Politihøyskolen
viser at én av ti politikere vurder å slutte
på grunn av det de opplever i sosiale medier. Det er jo ingen redaktør der og dermed ingen kontroll.
– Barn bør gå i barnehage, de må lære
språk, gå på skole, få utdannelse og deretter et yrkesløp. For mange faller ut for
tidlig, og vi ser altfor mye vold i visse miljøer og spesiell demografi. Vi bor i en by
med mye fattigdom. Fattigdom kan være
på grunn av dårlig integrering.
Nå registrerer Sjøvold at politikerne
i stigende grad ser at integrering er viktig.
Han mener de som kommer til Norge, må
plasseres i kommuner rundt om i landet,
og det må stilles krav til språk og yrkesdeltakelse. Alle må inn i et løp, og kommer du på skolen og ikke kan norsk, har
du tapt.
– Det er et grunnleggende problem,
som politiet ikke kan løse. Men vi vil gjerne samarbeide med andre myndigheter,
som rådgivere. Skal du være deltaker og
bidra i et samfunn, må du kunne språket
og utdanne deg.
– Hvordan leder og styrer man 3200

medarbeidere, spør Øyene og er svært
klar over at han sitter på et kontor og i en
stol som svært få av de 3200 medarbeiderne noen gang kommer nær.
– Kontrollen ligger i at man har gode
rammer, gode medarbeidere og gode
rapporteringsrutiner. Det gjør blant annet at det skal mer til enn et drap for at
politimesteren blir vekket om natten.
– Hva så med Jensen-saken? Hva har den
betydd for politietaten.
– Den ble etterforsket av Spesialenheten, og det er en sak som har fått mye
oppmerksomhet internt, men kanskje
mindre enn jeg hadde trodd. Konsekvensen av den er at vi må sørge for at vi har
gode rutiner i håndtering av informanter.
Jensen er ikke uttrykk for en dårlig kultur
i Oslo politidistrikt. Det er ikke slik vi jobber. Jeg vil presisere at dommen er anket
og ikke er rettskraftig.
Til tross for formatet, er ikke Øyene
noen typisk tabloidavis. Vi har allikevel
ikke unngått å se på Facebook at Oslos
politimester både har forlovet seg og har
annonsert sitt giftermål. Det kommer til å
skje i løpet av året, forteller han.
Når Øyene spør om det ikke er litt komplisert at Oslos politimester gifter seg
med sjefredaktøren i Drammens Tidende, som er en av landets større aviser, forstår han spørsmålet. Men så langt har det
ikke vært noen motsetningsforhold mellom Oslo politidistrikt og Drammens Tidende. Det hadde nok vært mer komplisert om det hadde dreid seg om en av de
store redaksjonene i Oslo. Sjøvold er mer
opptatt av den muligheten de to har til å
utveksle erfaringer.
Hvor de etter hvert nygifte skal bosette
seg, spurte ikke Øyene om. Men han har
en bolig på Nøtterøy og en leilighet i nærheten av Røa. Han er stort sett i Oslo,
men drar nedover til Nøtterøy en gang i
uken og ofte i helgene.
– Hvordan forholder Oslo politidistrikt
seg generelt til mediene?
– Vi legger stor vekt på å ha et åpent forhold til pressen. Vi bruker mye tid på å
forberede saker, og vi ønsker å ha en åpen
og transparent organisasjon. Vi forholder oss til landets tunge redaksjoner.
Hver morgen har vi et halvtimes møte
med kommunikasjonsmedarbeiderne.
Vi har åtte, ti medarbeidere som arbeider
med kommunikasjon.
Selv er ikke Sjøvold særlig aktiv i lokalsamfunnet, men han har livsvarig medlemskap i Pendlerforeningen for togreisende. Dessuten er han aktiv i Odd Fellow og er seg bevisst at noen synes det er
komplisert. Så langt har han ikke opplevd
noen interessekonflikt der.
– Verdigrunnlaget i ordensarbeidet er
bare positivt for den rollen jeg har.
Trener gjør han også. Med hans jobb
gjelder det å holde seg i form.
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