
 

 

 

 

 

 

Til 

Kommunerepresentanter for Østre Agder 

Representanter for Agder politidistrikt 

        Arendal 1.juni 2017 

 
Referat fra politirådsmøte for Østre Agder tirsdag 30.mai 2017 i 
kommunestyresalen i Froland. 

 

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 Ove Gundersen, 
Froland kommune, ordfører Robert C. Nordli, Arendal kommune, ordfører Kirsten Helen 
Myren, Vegårshei kommune, Varaordfører Knut Erik Ulltveit, Gjerstad kommune og 
fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand. 

Fra rådmennene møtte: Ole Petter Skjævestad, Vegårshei, Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand, 
Willy Hægeland, Froland og Harald Danielsen, Arendal  

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.   

Fra politiet møtte: 

Politimester Kirsten Lindeberg, leder av felles enhet for etterretning, forebygging og 
etterforskning Gordon Petterson, Politistasjonsleder Arendal Jan Sverre Krogstad, 
forebyggende koordinator radikalisering Rose A. B. Olsen, politistasjonssjef Odd Holum 
Risør, lensmann Odd Arvid Bjørnbakk Åmli, Vegårshei og Tvedestrand, politistasjonssjef i 
Grimstad  Terje Gundersen, forebyggende koordinator Hans Martin Skovly, seksjonsleder 
orden Torstein Philmann, lensmann Robert Walther Lie,  Froland, kommunikasjonssjef 
Svein Enersen og Seksjonsleder etterforskning Wigdis I. Songedal 
 
Ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet. 

 



 

 

 

 

Program: 

Status for politidistriktet 

Et overblikk: Tjenestestruktur – Utfordringsbildet – Tyngden i ressursbruk – Nødnett 

– Likestilling ved politimester Kirsten Lindeberg 

Politimesteren opplyste at Østre Agder driftsenhet ikke vil bli endret i forbindelse med ny 
struktur for Agder politidistrikt. Den vil bli en av tre enheter. Målsettingen for politiet er å få 
den nye organisasjonsstrukturen på plass til 1.mars 2018.  

Intensjonen bak den nye organisasjonsmodellen er å skape et politi som arbeider enda mer 
kunnskapsbasert. Politiet skal få økt faktakunnskap om situasjonen og derigjennom få evne 
til møte utfordringene med riktig reaksjon. 

Ledelsen i Agder politidistrikt har satt krav til egen virksomhet om at politikontakten til hver 
enkelt kommune skal være avklart til 15.juni 2017. En avgjørende premiss ved innføringen 
av ordningen med politikontakt er at oppgaven ivaretas av tjenestemann/kvinne med 
betydelig erfaring i tjenesten. Erfaringene med ordningen fra Vegårshei, der den har fungert 
i to år, er meget gode. En opplever nå fra kommunens side usikkerhet knyttet til erstatning 
for den erfarne tjenestemannen, som har ivaretatt oppgaven, når vedkommende går i 
pensjon. 

Agder politidistrikt sentraliserer noen fellesfunksjoner som turnusplanlegging. Her legger en 
vekt på å optimalisere kapasiteten i tjenesten til tidspunkt da presset på tjenesten er størst. 

Agder politidistrikt har valgt å styrke operasjonssentralen med grunnlag i de erfaringer 
politiet høstet under terroraksjonen i Oslo og på Utøya 22.juli. 

Tallet på straffesaker i Agder politidistrikt er fallende. Fra en topp på 23822 registrerte 
anmeldelser i 2014 så lå en på 21651 i 2016. 

Intensjonen om å begrense utstedelsen av pass til tre tjenestesteder opprettholdes, men 
tidspunkt for innføring av ordningen utsettes noe. 

Politipatruljene i distriktet jobber annerledes enn før. Nytt utstyr i form av nettbrett gjør det 
mulig å foreta avhør på stedet av vitner. Med bakgrunn i at vitneobservasjoner er ferskvare 
så hever dette kvaliteten på avhørene og det er rasjonelt for tjenestemennene. Hvem som kan 
avhøres på stedet begrenses av hvem kan ha rett til å ha forsvarer tilstede under avhøret. 
Arendal er pilot for utprøving av en metode der avhørene leses inn direkte og skrives ut. 
Dette fungerer godt og det er bare behov for en enkel gjennomgang og redigering av teksten 
før den er klar til bruk i videre etterforskning. Disse arbeidsmetodene inngår i 
Etterforskningsløftet der hevet kvalitet i tjenesten er målet. 

Nye lokaler for politiet i Kristiansand vil først være aktuelt etter 2021, men arealer i 
eksisterende bygg frigjøres når nye fengsel i Mandal og i Froland står ferdige. Da vil de to 
etasjene som benyttes til fengsel kunne disponeres til andre formål.  



 

 

 

 

Båttjenesten er styrket i 2017 med tre båter i patruljering. Dette blir godt mottatt av 
kommunene 

Leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning Gordon Petterson 
redegjorde for denne virksomheten i Agder politidistrikt, herunder organisasjonsmodell.  

I sin redegjørelse kom han spesielt inn på utfordringer knyttet til trusler mot kommunale 
medarbeidere. Tallet på slike trusler er ikke høyt, men noen sektorer er særlig utsatt for 
eksempel barnevern, skoler. Politiet tar disse sakene meget alvorlig med bakgrunn de store 
konsekvensene de får for medarbeiderne. Netthets oppfattes å være et økende problem. 

Videre redegjorde han for politidistriktets håndtering av overgrepssaker mot barn og 
ungdom der offentlige medarbeidere kan være involvert. En velger i dag en lav profil under 
etterforskning og pågripelser i slike saker med bakgrunn i erfaringer om hvilke omfattende 
konsekvenser slike saker kan få for enkeltpersoner selv om politiet i neste omgang ikke 
finner grunnlag for påtale eller at det innledes en straffeprosess. Det er viktig at kommunene 
involveres på en hensiktsmessig måte i slike saker.  

Reaksjoner fra kommunene til de to innledende orienteringene: 

Gjennomgående opplever de folkevalgte at det er god dialog mellom politi og kommune. 

Fra kommunal side ble det rettet kritikk til at politiet skal benyttes store summer til ny 
operasjonssentral når det finnes en helt moderne eksisterende sentral på Stoa i Arendal. 

Nærpolitireformen opplever ikke kommunene så langt at lever opp til navnet. Kommunene 
har satset sterkt på forebyggende arbeid, men det lokale synlige forebyggende arbeidet fra 
politiets side kan svikte. Politisk ledelse etterlyser flere synlige operative tjenestemenn.  

Samhandling politi-kommune i nye Agder politidistrikt.  

Politimesteren opplever godt samarbeid med kommunene og det er viktig for å kunne ivareta 
politiets samfunnsoppgave. I Agder politidistrikt foregår det en løpende vurdering av 
ressursbruken. 2/3 er fordelt til tjenestestedene mens 1/3 går til spesialiserte funksjoner. 
Virksomheten har opplevd økende bemanning fra 2012, men samtidig øker folketallet i 
regionen.  

Politiet er opptatt av å få bedre overblikk over kriminalitetsbildet i Arendal. Hensynet bak 
dette er at ungdom er særlig utsatt. 

Politiets handlingsrom er begrenset ved at mange tilførte ressurser er øremerket særskilte 
oppgaver. Større handlingsrom i politidistriktet hadde etter politimesterens vurdering vært 
ønskelig. Samtidig opplever ledelsen at medarbeiderne er svært innstilt på å være ute blant 
befolkningen. 

Politistasjonsleder Jan Sverre Krogstad redegjorde for at budsjettet i perioder har satt 
begrensninger for deres forebyggende arbeidet, men innenfor de rammer de er blitt tildelt er 
arbeidet ute ved videregående skoler har blitt prioritert. Det forebyggende arbeidet er styret 
av måltall for virksomheten og disse er nådd. 



 

 

 

 

Det har trolig vært en økning av utfordringene i Arendal. Derfor er det ønskelig å styrke det 
forebyggende arbeidet. Samtidig er lokalt politi opptatt av å ivareta hele regionen også de 
mindre kommunene. 

Det ble påpekt fra Risør at også andre deler av Østre Agder opplever at det forebyggende 
arbeidet i politiet er under press. Fra den regionen ble det og redegjort for at en vurderer å 
utforme en forskrift for bruk av vannscooter. Politiet ønsket å få anledning til å komme med 
synspunkt på et slikt regelverk før det blir behandlet. 

Fra politimesteren ble det understreket at kommunens politikontakt skal være en krumtapp i 
det forebyggende arbeidet. Ikke minst derfor er det viktig å få på plass en ny 
tjenestemann/kvinne i Vegårshei kommune raskt. Minimum for at en slik ordning skal 
kunne fungere er at tjenestemannen/kvinnen har minimum 2 dager til rådighet i kommunen 
pr uke. 

Strategiplanen for forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare 

samfunn 

Forebyggende koordinator radikalisering Rose A. B. Olsen redegjorde for at foreligger et 
utkast til en strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare 
samfunn. Planen er bygget om fire innsatsområder og 33 tiltak.Intensjonen er at de 30 
kommunene skal få anledning til å behandle denne.  

I bakteppe for strategiplanen ligger at sikkerhetssituasjonen er skjerpet. Nå vurderer en det 
som sannsynlig at det kan skje hendelser. Forskning viser at mange i terroristens nærmeste 
miljø kjenner til planer om handlinger uten at de varsler. 

Kommunene ba om tilstrekkelig tid til sin behandling av strategiplanen – 3 kopper te. 

Det ble påpekt at kommunene følger opp behovet for økte sikkerhetstiltak, ikke minst var 
dette synlig under feiringen av 17.mai i år. 

Forebyggende koordinator understreket at vi må inn i de miljø der radikalisering skjer. Dette 
kan være svært tidlig. En har sett saker ned i 14-års alder. Lærere er viktige lytteposter i 
ungdomsmiljøet og det er viktig at de varsler slik at en kan gripe inn i uheldige 
ungdomsmiljøer. Det kan være aktuelt med tiltak helt ned på ungdomsskole nivå. 

Avsluttende runde 

Politimesteren fikk spørsmål om samarbeidet mellom Politidirektorat og politidistriktene. 
Hun opplyste at dette hadde blitt vesentlig bedre. Prosessen omkring budsjettrammer for 
virksomheten bygger nå på dialog, noe som oppleves som en vesentlig forbedring for 
politidistriktet. Gjennom denne prosessen har en fått aksept for at Agder politidistrikt som i 
denne omgang ikke har vært gjenstand for geografiske endringer mangler de ressurser andre 
distrikt har fått gjennom strukturelle endringsprosesser. 

Det hadde vært rettet spørsmål til politiet om seriøst arbeidsliv. Politistasjonssjef Jan Sverre 
Krogstad opplyste at det hadde vært kontroller ved 20 arbeidsplasser. Hovedvekten hadde 



 

 

 

 

vært lagt på personer med ulovlig opphold. Det er etablert en egen gruppe i politidistriktet 
som skal følge opp arbeidslivskriminalitet. Her ser en også på menneskehandelssaker som 
går ut over prostitusjonssaker. Politiet etterlyste at kommunene varslet politiet dersom de 
blir klar over forhold som indikerer at arbeidslivskriminalitet foregår. 

Styreleder Per Kristian Lunden avsluttet politirådmøtet med å ønske politiet lykke til i en 
travel sommersesong. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder   


