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Rådmannen sitt forslag til vedtak:
Kommunestyret gir høring på nærpolitireformen i tråd med momentene som framkommer i
saken.

14.11.2016 Formannskapet
Marthon Skårland stilte spørsmål om sin habilitet pga. utleie av lokale til lensmannskontor,
og formannskapet vedtok enstemmig (6 stemmer) at han er inhabil. Ingen møtte i hans sted.
Kjetil Slettebø (Sp) satte frem følgende forslag:
Bjerkreim kommune er i utgangspunktet skeptisk til politireformen. Det er en klar
sentraliseringsreform som konsentrerer mer ressurser til byer og større sentrum. Historiske
erfaringer viser at stort sett distriktene blir nedprioritert når det har vært behov for politi flere
steder samtidig.
Bjerkreim kommune vil styrke politiet nær folk. Øke politiets tilstedeværelse, samt sette
politiet i stand til å forebygge kriminalitet. Politiets lokalkunnskap og lokale forankring skal
styrkes, ikke svekkes.
Bjerkreim kommune vil beholde lensmannskontoret og lensmannen. Lensmannen skal ha
ansvar for politiets forebyggende arbeid i kommunen og sivile oppgaver. Lensmannen skal
være bindeleddet mellom kommunen og politiet. Øvrig bemanning ved lensmannskontoret vil
avhenge av befolkningsgrunnlaget.
Bjerkreim kommune mener målsettingen om 2 polititjenestemenn pr 1000 innbyggere må
komme hele kommunen til gode.
Stortinget la opprinnelig frem forslag om minimum 210 tjenestesteder. Ut fra
organisasjonskartet som forelegger i dag er det kuttet mer enn det kravet. Bjerkreim
kommune stiller seg kritisk til at det er flere nedleggelser enn det opprinnelige kravet.
Når det gjelder eventuell politikontakt, stiller Bjerkreim kommune krav om at vi skal ha 1

politikontakt til stede i kommunen hver dag hele uka igjennom.
Vi kan ikke få mindre tilstedeværelse av politi når reformens hovudmål er å få mer politi ut i
feltet.
- Politikontakten må ha myndighet til å representere og fatte beslutninger på vegne av
politiet.
- Politikontakten må tilegne seg lokalkunnskap.
- Det må være en avklaring på hvilke oppgaver Politikontakten må ha ut ifrå kommunes
behov.
- Politikontakten må primært ha fokus på forebyggende arbeid.
- Politikontakten må være politiets representant i politiråd og SLT.
- Politikontakten må ha faste møtepunkt på kommunehuset og faste møtepunkt med skolen
- Politikontakten bør være del av et team/fagmiljø
- Rekruttering av de riktige politikontaktene blir avgjørande for om politireformen skal lykkes.
Hvis en ikke lykkes med reformen vil alle ressursene bli sentralisert.
- Viktige egenskaper til Politikontakten vil bli evne til samarbeid, forebygging, og
relasjonsbygging.
- Politikontakten må være synlig lokalt. Inkludert lokal media.
- Flere oppgaver som publikum må oppsøke politiet for, må legges på nett.
- Politikontakten bør utvikle samhandling med innbyggerne på digitale plattformer.
- Staten må kompensere kommunen ift økte kostnader for brannvesen som følge av nye
oppgaver, økte utrykkninger og økte krav. mht utdanning.
-Politiet må ha tettere samarbeid med det lokale brannvesenet. Vi ser med bekymring på
brannvesenet sine økte oppgaver utenfor sitt fagområde, ettersom de oftest er de som
kommer først til stedet ved utrykkning.
- Den operative tjeneste må ha tett samarbeid med forebyggende enhet. Slik at alle har
samme kunnskap om eksisterende tiltak.
- Bjerkreim kommune har registrert at det allerede er gjennomført store endringer ved
Bjerkreim lensmannskontor både mot bemanning og tilgjengeleghet. Kommunen er kritiske til
at dette har skjedd før reformen er sendt ut på høring.
Konklusjon
Bjerkreim kommune stiller krav om at det opprettholdes et lensmannskontor i kommunen.
Om ikke dette lar seg innfri, ønsker vi en politikontakt med at punktene over legges til grunn.

Avstemming:
Kjetil Slettebø sitt forslag fikk to stemmer (Slettebø og Ognedal (Sp)) og falt.
Dermed ble rådmannen sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (Skårland, Bjerkreim (H), Vassbø,
Skutlaberg (Krf) og Vaule (Ap)).

FSK- 109/16 Vedtak:
Kommunestyret gir høring på nærpolitireformen i tråd med momentene som framkommer i
saken.

23.11.2016 Kommunestyret
Marthon Skårland melde seg inhabil i saken, og Karl Johan E. Olsen møtte i hans sted.
Kjetil Slettebø (Sp) opprettholdt sitt forslag fra formannskapsbehandlingen.

Ved avstemming ble Kjetil Slettebø sitt forslag satt opp imot formannskapet sitt vedtak.

Kjetil Slettebø sitt forslag fikk 5 stemmer (alle fra Sp) og falt.
Dermed ble formannskapet sitt vedtak i sak 109/16 vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

KST- 045/16 Vedtak:
Kommunestyret gir høring på nærpolitireformen i tråd med momentene som framkommer i
saken.

Høringsuttale fra Bjerkreim kommune på politidistriktets lokale
struktur - nærpolitireform
Saken gjelder:
Sør-Vest Politidistrikt har sendt forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur på
høring til kommunene. Denne politiske saken er et svar på denne høringen.

Faktiske opplysninger:
Regjeringen fremmet i mars 2015 forslag om reform av politiet. Bakgrunnen for behov for
grunnleggende endringer er framkommet i Politianalysen og 22. juli-kommisjonens rapport.
Nærpolitireformen trådte i kraft fra 1. januar 2016 og det ble da redusert fra 27 til 12
politidistrikt i landet. Sør-Vest Politidistrikt vil nå se på hvordan de kan effektivisere sin lokale
struktur. Dette betyr å lage hensiktsmessige tjenesteenheter, tjenestesteder og geografiske
driftsenheter. Endringen er sett på som et virkemiddel for å oppnå et «operativt, synlig og
tilgjengelig nærpoliti der befolkningen bor, samtidig som det utvikles robuste fagmiljøer som
er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».
Generell beskrivelse av politikontakt er at: Alle kommuner skal ha en politikontakt.
Politikontaktens arbeid skal utføres i kommunen vedkommende er kontakt for. Dette vil være
et viktig kontaktpunkt mellom politiet, publikum og de ulike aktørene i den enkelte kommune
også der man ikke har egne tjenstesteder. Politikontaktene skal ha en eller flere dager i uken
der de er til stede i kommunene der det ikke er tjenestested.
Politmsterens oppfatning av en politkontakts rolle:
- er å være kommunens faste kontaktpunkt
- er å være tjenesteperson med politimyndighet
- er å ha som primæroppgave forebyggende arbeid og samarbeid med kommunen
- er å ha ansvar for SLT-arbeid og at politiråd følges opp på en god måte
- er at politikontaktens rolle og oppgaver skal tilpasses kommunens behov (skreddersøm) og utvikles sammen med kommunen
- er spesielt viktig der det ikke lenger blir et tjenestested
- kan kombineres med radikaliseringskontakt og næringslivskontakt
- må være en motivert og erfaren tjenesteperson
Politimesteren ber spesielt om tilbakemelding fra kommunene på ordningen med
politkontakt. I tillegg generelt om spørsmålet med geografiske driftsenheter.
Politisjefen vil erstatte lensmannskontoret i Bjerkreim med politikontakt og begrunner
avgjørelsen. Bjerkreim har få innbygere og lav kriminalitet. De fleste innbyggerne kan nå
Egersund innen 45 minutter. Dagens ordning med lensmannskontor innebærer ikke
nevneverdig beredskap og alle etterforskningsoppgaver kan utføres fra Egersund.
Viser også til at politimesteren hadde presentasjon om nærpolitireformen for kommunestyret
26. oktober 2016.

Vurderinger:
Ut fra argumentasjonen med effektivisering, samling av ressurser for faglig styrking på
krevende oppgaver og lav beredskap lokalt i Bjerkreim med dagens situasjon, kan
vurderingen forklares. Politiet har likevel en viktig rolle i lokalsamfunnet som ikke må forvitre.
Dette gjelder både for lokal tilstedeværelse som forebyggende aspekt i seg selv, og lokal
kjennskap til området og innbyggere som en positiv vinkling til et bedre forstått

samfunnsbilde.
Politimesteren foreslår at det skal være politikontaktordning som erstatter
lensmannskontoret. I Bjerkreim hadde vi ordning vinteren 2016 med at representanter fra
politiet lånte kontor på kommunehuset. Dette ble positivt opplevd fra kommunen.
Kommunen stiller seg, på bakgrunn av vår erfaring og politimesterens begrunnelse, bak
avgjørelsen om etablering av politikontakt under visse forutsetninger. Dette er som spesielle
tillegg/presisering til politimesterens oppfatning av rollen som politikontakt;
Nærhet
Det er viktig at politikontakten har god kontakt med kommunen og kan være tett på de signal
og den kunnskap kommunen har og får. For å få det til best mulig, bør vi i fellesskap kunne
finne kontorordning i kommunehuset. Det er viktig at politikontakten(e) blir kjent i miljøet med
de andre ansatte i kontorfellesskapet. Dette har betydning for hvor tett det er mulig å jobbe,
og hvilken effekt en kan få ut av et samarbeid. For å få det til, bør ordningen ikke basere seg
på tilfeldige tjenestepersoner, men være knyttet til en-to personer. Så få at det blir
opparbeidet relasjoner, men så mange at det ikke blir sårbart for sykdom/ferie o.l.
Tilstedeværelse forutsettes å være minst to-tre dager i uken. Tiden hver dag må være mer
en halv dag, det må inkludere lunsj på plassen. Det er ønskelig at politikontakten har
uniformert kjøretøy for å vise utad at det er lokal tilstedeværelse.
Forebygging
Et viktig fokus må alltid være forebygging. På denne måten kan vi holde lav kriminalitetsgrad
i området. For å få dette til må det være god kontakt med barnehagene, skolene, frivillige
lag/organisasjoner og kommunen. Dette vil også gi kjennskap til lokale forhold, og grunnlag
for forståelse av eventuelle spesielle situasjoner. Bjerkreim har flere godt besøkte hytte- og
turområder. Både for eventuell forebygging, men spesielt for beredskap i hytte- og
turområdene er det viktig at politikontakten har fokus på disse områdene. Det er også viktig
at politikontakten er bindeledd for forebygging av trafikkulykker i kommunen, med spesielt
fokus på E39.
Som forebygging av mulig innblanding i hverandres arbeidsområder, er det viktig at
kommunen og politikontakten er observant på sine taushetsplikter som skal holdes på tross
av samarbeidet, på grunn av ulike lovverk.
Nærhet til ledelse
Politimesteren ba om generell tilbakemelding på geografiske driftsenheter (GDE). Det er helt
klart en forutsetning for Bjerkreim at dersom det skal oppleves å ha et samarbeid med
politikontakt som har politimyndighet, må denne være ledet av driftsenhetsleder som igjen
sitter i politimesterens stab. Dette betinger sju geografiske driftsenheter, med egen enhet i
Egersund. Dersom det bare skulle bli tre geografiske driftsenheter, vil det være for lang
avstand fra det operative nivået til toppledelsen. Dette er ikke bra for kommunen og alt
arbeidet som skal foregå der.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom det er aktuelt for politikontakten å ha kontor på kommunehuset, må vi sammen med
politiet se på hvilken økonomisk ordning dette skal være. Vi har liknende modeller som vi må
sammenlikne med.

Konsekvenser for barn og unge:
Organisering av nærpolitireformen vil gi påvirkning på spesielt det forebyggende arbeidet,
også for barn og unge.

Konsekvenser for folkehelsen:
Ingen spesielle.

Beredskapsmessige konsekvenser:
Politimesteren pekte i sin presentasjon på at organiseringen også skal gi flere patruljer som
er på veien. Dette vil gi kortere responstid dersom det skulle oppstå beredskapsmessig
behov i kommunen.
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