
 

 

 

 

 

 

Til 

Kommunerepresentanter for Østre Agder 

Representanter for Agder politidistrikt 

        Arendal 22.mars 2016 

 

Referat fra politirådsmøte for Østre Agder fredag 18.mars 2016 i 
Grimstad kommune. 

 

Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga, 
Åmli kommune, Opposisjonsleder Anders Kylland - Arendal , ordfører Kjetil Glimsdal, 
Grimstad kommune, , Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Inger Løite, 
Gjerstad kommune, ordfører Ove Gundersen, Froland kommune, varaordfører Terje Eikin, 
Arendal kommune og varaordfører Geir Smeland, Vegårshei kommune . 

Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Ole Petter 
Skjævestad, Vegårshei og Torill Neset, Gjerstad.  

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.   

Fra politiet møtte: 

Politimester Kirsten Lindeberg, Beredskapsleder Rune Lindtveit, 
forebyggende koordinator radikalisering Rose A. B. Olsen, etteretning og analyse FKE 
Torgeir Winsnes politistatsjonssjef Odd Holum Risør/Gjerstad, lensmann Odd Arvid 
Bjørnbakk Åmli, Vegårshei og Tvedestrand fungerende driftsenhetsleder/politistasjonssjef i 
Grimstad  Terje Gundersen Grimstad forebyggende koordinator Hans Martin Skovly, 
seksjonsleder orden Torstein Philmann, , Arendal politistasjon seksjonsleder etterforskning 
Jan Martin Reiersølmoen, Arendal politistasjon, seksjonsleder, forvaltning Per Juel Larsen, 
Arendal politistasjon, lensmann Robert Walther Lie,  Froland, interkommunal 
forebyggingsrådgiver Omar Sadiq. 
Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Politimester Kirsten Lindeberg redegjorde for formålet med regionalt politiråd og  
status for Nærpolitireformen. Herunder at lokal organisering er i støpeskjeen. Kommunene 
vil bli gitt innflytelse på valg av framtidige organisatoriske løsninger. Nytt politidistrikt 
etableres formelt 1/12-2016. Innledningen til politimesteren følger referatet. 



 

 

 

 

Det pågår et arbeid med sikte å få på plass ny retningslinje for Pågående dødelig vold. 
Politiet har en sterk satsning på samarbeid med kommuner med sikte på å være forberedt på 
alvorlige situasjoner for barn, unges og personalets sikkerhet ved skoler og barnehager. 

Selv om den samlede ressurstilgangen både sentralt og lokalt er økt så står en overfor 
betydelige prioriteringsutfordringer. I tillegg saper det store utfordringer når budsjettet for 
2016 foreligger til påske 

Politimesteren har ikke forventninger til at ny lokalisering i Arendal vil endre måten politiet 
arbeider og er organisert på i regionen. Samtidig vil arrest og treningsfasiliteter representere 
en helt ny verden i forhold til det en har vært vant med. 

Politiets tilstedeværelse i regionen og i kommunene – innspill fra ordførerne.  

Åmli: Har opplevd at den store tilstrømningen til asylmottak kan ha gått på bekostning av 
opplevd sikkerhet for personalet. Savner dialog med politiet i etterkant av situasjoner. 

PM: Mener at politiet har hatt ressurser til å møte de utfordringer en har stått overfor. 
Erkjenner at tilbakemeldingen fra politiet i enkeltsaker kan være for lavt prioritert. 
Politimesteren understreker at en har særlig fokus på familievold/partnervold som politiet 
opplever at er et særlig krevende samfunnsproblem. 

Vegårshei: Varaordføreren var opptatt av politiets tilstedeværelse som en nå opplever at 
fungerer godt etter at politiet fikk lokaler i kommunehuset. En understreket det gode 
forebyggende arbeidet som politiet utfører i denne kommunen (dette ble og bemerket fra de 
andre kommunen og politiet understreket viktigheten av kontakten med SLT-kontakene. 

Risør: Uttrykte at de var spente på hvem som skulle erstatte Bjørn Kolmanskog i det 
forebyggende arbeidet når han blir pensjonist. Dette arbeidet har fungert svært godt. 

Gjerstad: Opplever samarbeidet med politiet som godt og tillitsfullt. Mener at politiet har 
godt grep om det forebyggende arbeidet. Viste til bekymringen som framkom fra Risør 
vedrørende deres kontaktperson for forebyggende arbeid. 

Arendal: Godt og tillitsfullt samarbeid med politiet. Politiets helgesatsning har hatt stor 
effekt. Den utstrakte patruljevirksomheten på Hove har vært viktig. Mener at politiets 
bekymringssamtaler har stor effekt. Dette illustreres best gjennom at det så langt i år ikke 
har vært noen saker i regionen som har involvert 15 til 18 åringer. Varaordføreren er litt 
undrende til at ordningen med natteravner ligger nede – hvorfor er det blitt slik. Det kunne 
ikke politimesteren svare på. 

Froland: Viktig med det forebyggende arbeidet. Opplever at situasjonen i oppvekstmiljøet 
er sterkt forbedret og at politiets innsats sammen med andre gode krefter har vært viktig for 
å få dette til. Froland er opptatt av at responstiden kan gå ut over innbyggernes opplevde 
trygghet. Utferdigelsen av attester for de som påtar seg frivillige oppdrag overfor barn og 
unge går alt for seint. Politimesteren opplyste at dette arbeidet var sentralisert og at Agder 
politidistrikt ikke har oversikt over hvordan dette fungerer. 



 

 

 

 

Grimstad: Kommunen har et godt samarbeid med politiet. Framhever spesielt hvordan en 
har jobbet sammen om beredskap og at en har fått god oppfølging i forhold til arrangement. 
Det har og vært samarbeid om sikring av skoleveier. Kommunen arbeider for å få på plass 
en SLT-koordinator. Politiets ledelse var svært positive til dette. 

Oppsummering: Faktisk tilstedeværelse både i byer og distrikter er avgjørende for at 
innbyggerne skal oppleve tryghet. Meget positiv utvikling ved at det er færre voldshendelser 
i byene. Dette tilskrives tilstedeværelse og synlighet. Politifolk ute av bilene og de har tett 
kontakt med befolkningen. God bemanning i helger er avgjørende for å få dette til. I forhold 
til utfordringene i Kristiansand er situasjonen i byene i vår region meget god. Politiet har 
god kontroll på bysentrene. 

Politimesteren redegjorde for prikkordning som er innført i Kristiansand og som en vurderer 
å ta i bruk i Arendal. 

Maks kapasitet ved ekstra store arrangement: Arendalsuka, Canal street, Trebåtfestivalen i 
Risør. 

De store arrangementene løses gjennom bruk av hele politidistriktets ressurser. Mye kapasitet hentes 
inn gjennom bruk av studenter fra politihøyskolen. Selv om arrangementene representerer en stor 
belastning så opplever politidistriktet å løse dette godt. 

Pause 

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme:  

Forebyggende koordinator radikalisering Rose A. B. Olsen og forebyggingsrådgiver Omar 
Sadiq holdt en orientering om politiets arbeid på dette felt. Denne vedlegges referatet. De 
understreket at politiet er helt avhengig av kommunenes innsats. Tidlig innsats er 
avgjørende. Landsdelen mangler heldigvis tunge ekstremistmiljøer. Politiet har 
oppmerksomhet på de høyre ekstreme miljøene, men disse miljøene mangler tydelige 
lederskikkelser. Politiets innsats er fokusert på tillitsbygging. Fra politiet blir det 
understreket at offentlige myndigheter er forpliktet til å dele kunnskap som kan være viktig 
for å forebygge uønskede hendelser. Vi må sammen framstå med en rasjonell tilnærming 
overfor de utfordringer vi møter. 

 

Regionale utviklingstrekk/Problemstillinger det bør tas tak i fremover. 

Leder for etterretning og analyse FKE Torgeir Winsnes holdt en orientering som følger 
vedlagt. 

Vi må erkjenne at det ligger en utfordring i å motta over 5000 mindreårige asylsøkere til 
landet i løpet av ett år. Viktig at vi unngår polarisering. Det er avgjørende at det er tillit 
mellom innbyggere og politi. Det er utfordrende å fastslå sikker identitet for mange av de 
som kommer. 

Avslutning 



 

 

 

 

Kommunene skal foreta valg av forliksråd. Politiet ønsker at det skal være felles forliksråd 
for Arendal og Froland. Videre at det blir et felles forliksråd for Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Forliksrådet i Grimstad videreføres. Kommunene var 
enige i dette for at forliksrådene skal få nok saker 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   


