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Møtereferat fra møte i Regionalt Politiråd Trøndelag Sør 11.06.2021 

Status i kommunene: Hvordan påvirkes din kommune av politireformen?» v/ 
Innleggsholdere fra Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og Oppdal kommune 

Røros kommune 
 Har fortsatt bemannet politikontor, opplever samarbeidet med politiet som godt. 

Holtålen kommune 
 Har mistet tjenestested. 
 Politiet bør være til stede der kriminalitet og ulykker skjer, når det skjer. Viktig at politiet 

organiserer seg slik at de er i stand til dette. 
 Har forståelse for at politiet omorganiseres, opplever fortsatt politiets tjenesteutøvelse 

som god. Dog ser en at politireformen nok er et resultat av en bredere trend mot 
sentralisering av offentlige tjenestetilbud. 

Midtre Gauldal kommune 
 Opplever at politiet er synlig i Midtre Gauldal kommune. 
 Lokalt politiråd og SLT-samarbeid fungerer godt. 
 Politiet har arbeidet godt med problematikk knyttet til vold blant ungdom. 
 I Midtre Gauldal kommune er råkjøring langs Fv30 en utfordringer, stadig flere tøyer 

grensene i trafikken.  
 Kontaktpunkt inn mot politiet fungere godt, kontaktperson kan imidlertid ikke forventes å 

alltid være tilgjengelig, derfor savner rutiner som gjør det lettere å ta kontakt med politiet 
dersom det en noe en behøver å diskutere. 

Melhus kommune 
 Erfaring med politikontakt gjennomgående god hva gjelder tilgjengelighet, forutsigbarhet 

og synlighet. Kommunen er også godt fornøyd med SLT-samarbeid og politikontakt.  
 Kort avstand til Trondheim medfører noen utfordringer knyttet til vold blant ungdom, 

men dette er godt fulgt opp av politiet.  
 Fornøyd med god responstid og at politiet er godt synlig i kommunen.  
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Oppdal kommune 
 Samarbeidet med politiet oppleves som svært godt, det arrangeres jevnlig møter med 

politiet hvor kommunen blir oppdatert på utfordringsbildet. 
 Politidistriktet dekker et stort geografisk område, dette medfører usikkerhet knyttet til 

responstid.  
 Oppdal kommune har i likhet med flere av kommunene i region Trøndelag Sør betydelig 

innslag av fritidsboliger, dette medfører at Oppdal kommunens befolkning vokser 
betydelig i helger og høytider. Dimensjonerer politiet sin bemanning for å dekke økning i 
befolkning ifb. helg og høytid? 

Rennebu kommune 
 Samarbeid med politiet fungerer godt, politi og lensmann er godt integrert i 

lokalsamfunnet. Opplever å få god informasjon om hva som foregår, vi er trygge på at 
politiet er tilstede der det skjer.  

 God oppførsel fra ungdommen i Rennebu.  
 Kriminalitetsbildet har endret seg mye de siste årene, inntrykk av at politiet har endret sitt 

virke for å tilpasse seg dette.  
Svar fra Nils Kristian Moe 

 Takk for ros! Vil understreke at vi er åpen for kritiske tilbakemeldinger. 
 Trøndelag politidistrikt er bevisst på at krevende samarbeid kan bidra til gjøre oss enda 

bedre, selv om vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger.  
 Trøndelag politidistrikt ønsker å være en institusjon kommunene har tillit til, derfor 

velger vi å betone at vi er avhengig av kritiske tilbakemeldinger. Vi håper også det er ting 
som fungere som vi kan ta vare på. 

 Har iverksatt rekrutteringsprosess for kontaktperson for kommunene Røros og Holtålen. 
 
Presentasjon: «Politireformen og veien videre» v/ Nils Kristian Moe 
 
Se Power-Point-presentasjon (vedlegg 1) 
 
Innspill fra kommunene i region Trøndelag Sør: 

 Hvilke tiltak gjør politiet for å sikre god informasjonsflyt? Lokalkunnskap viktig med tanke 
på å avverge kriminalitet og ulykker. 

 Kommunene ønsker å høre hva politiet tenker rundt hvordan politireform påvirker 
responstid. Hvordan er til eksempel politiets responstid ved stor trafikkulykke i 
avsidesliggende strøk i regionen?  

 Kommunene påpeker at politiets responstid vil ha innvirkning på befolkningens subjektive 
følelse av trygghet. Regionens geografiske størrelse er i så måte et moment som bidrar til 
usikkerhet i befolkningen. Å løse oppgaver på en måte som bidrar til å øke befokningens 
subjektive følelse av trygghet er både politiets og politikernes ansvar.   

 Hvordan kan vi fasilitere bedre samarbeid med Innlandet politidistrikt? Mer utstrakt 
samarbeid med Innlandet kan bidra til å redusereutrykningstid i Røros og Holtålen 
kommune. Hvilke grep kan gjøres for å oppnå dette? 

 
Svar fra Trøndelag politidistrikt 

 Responstid er utfordrende nær yttergrensene av fylket, politiet anser likevel at vi en har 
arbeidet godt med dette slik at en per i dag har bedre beredskap og kommer raskere til stedet 
i Gauldalen.  

 Politiet vektlegger samarbeid med skole og barnehage, god kontakt med disse institusjonene 
er vesentlig for å avdekke alvorlig kriminalitet.  
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 Lokalkunnskap ervervet gjennom godt samarbeid med lokale institusjoner er en viktig, men 
ikke tilstrekkelig forutsetning for å avdekke alvorlig kriminalitet. Mye av politiets 
forebyggende arbeid skjer via internett og internasjonalt samarbeid.  

 Mer utstrakt samarbeid med Innlandet politidistrikt kan ha både positive og negative 
virkninger. Politimester viser til at det er mye trafikkulykker i Innlandet fylket og at et mer 
utstrakt samarbeid mellom Trøndelag og Innlandet politidistrikt kan føre til at Røros og 
Holtålens kommuners patruljer befinner seg i Østerdalen, dette vil medføre lengre 
utrykningstid. Politimester legger til at ikke alle utfordringer ved mer ustrakt samarbeid er 
uoverkommelige, men betoner at det likevel ikke kun medfører fordeler.  

 
Presentasjon: «Radikalisering, trusler og hatefulle ytringer mot lokal-Stortings- og 
Sametingspolitikere» v/ Berit Johanne Eidsmo, Politioverbetjenet Felles Forebyggende 
Enhet 
 
Se Power-Point- presentasjon (vedlegg 2) 
 
Innspill fra kommunene 

 Godt og viktig innlegg fra politiet! Det skal være takhøyde for ordskiftet i politikken, vi som 
politikere skal tåle mye, men ikke alt.  

 I de siste årene har ordskiftet i offentlig debatt blitt hardere, dette merkes også godt i 
lokalpolitikken. Også saker av lokal interesse kan utløse svært krasse og tøffe uttalelser i 
sosiale medier, disse kommer ikke nødvendigvis fra radikaliserte personer. 

 Unge mennesker som trer inn i politikken for første gang er særlig utsatt, det er et 
demokratisk problem dersom trusler og hatefulle ytringer forhindrer politisk deltakelse.  

 Lovverket er laget med Stortingspolitikere i mente, i lokalpolitikken er forholdene noe 
annerledes. Til eksempel er det ikke uvanlig at tøffe ytringer kommer fra noen man kjenner.  

 Ofte kan det være vanskelig å vurdere hvilke ytringer som defineres som trussel eller hatefull 
ytring i lovverket. Politikere kan vegre seg for å agere i form av motsvar eller ved å kontakte 
politi med henvisning til at det skal være stor takhøyde i det offentlige ordskiftet. 

 Hvor går grensen for hvilke ytringer man bør anmelde? 
Svar fra Trøndelag Politidistrikt 

 Hva som defineres som en hatefull ytring eller trussel er flytende og komplekst juridisk sett. 
Det er derfor vanskelig å gi en konkret definisjon.  

 Innleggsholder viser til at politiet har en veileder for hvordan etaten agerer mot potensielt 
truende eller hatefulle ytringer under demonstrasjoner. Her har politiet en rutine som 
innebærer at slike ytringer dokumenteres og anmeldes i ettertid. Innleggsholder tenker 
fremgangsmåten kan ha overføringsverdi til lokalpolitikken.  

Presentasjon: «Styrking av forebyggende arbeid/samarbeid mellom politi og kommune» v/ 
Elisabeth Eldegaard Eriksen, Stasjonssjef Heimdal politistasjon 
 

 Politiet arbeider med forebygging ved å samordne og koordinere opplysninger.  
 Politiet arbeider mot å bli enda bedre på samarbeid med sentrale aktører i lokalsamfunnet, 

dette med bakgrunn i at kilder i her gir tilbakemelding er og innblikk på hvor det er lurt å 
prioritere ressurser. Politiet kan imidlertid ikke nå overalt, men må prioritere hvor vi setter 
inn innsatsen. 

 Etterretningsrapport utarbeides på bakgrunn av informasjon som hentes inn fra 
lokalsamfunnet, politiet definerer sine overordnede prioriteringer etter denne.   

 Politiet tilrettelegger for tiltaksmøter hvor man på bakgrunn av etterretningsrapport vurderer 
hvorvidt man har satt inn riktig tiltak for å utbedre/forebygge på gitt satsingsområde.  
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 Per tiden prioriteres tiltak som bidrar til å øke befolkningens tillit og trygghet gjennom 
samhandling og kommunikasjon. Videre arbeides det med holdninger til rusbruk, vold blant 
ungdom og mishandling i nære relasjoner. Politiet er avhengig av samarbeid med 
kommunene for å avdekke mishandling og vold i nære relasjoner. 

 Innleggsholder ønsker gjerne at kommunene tar kontakt, gjerne per telefon. Politiet ønsker 
gjerne og bli utfordret og vil kunne bistå med å tilrettelegge for møter med riktig 
instans/kontaktperson i politiet.   

Presentasjon: «SLT Samarbeid-Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende 
tiltak» v/Kristin Johnsen, SLT-koordinator Melhus kommune 
 
Se Power-Point-presentasjon (vedlegg 3) 
 

 SLT-samarbeid skal samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. 
 Melhus kommune vedtok SLT-samarbeid i 2004. SLT-samarbeidet i Melhus kommune 

koordinerer tiltak mellom politi, kommune, næringsliv og andre etater.  
 SLT-samarbeidet i Melhus kommune består av styringsgruppe(lokalt politiråd) og 

prosjektgruppe. Samarbeidet administreres av SLT-koordinator. Styringsgruppa etablerer 
rammene for samarbeidet og påser at planer blir fulgt opp gjennomført, evalurt og om 
nødvending justert. Styringsgruppa møtes ca. 4 ganger per år. Prosjektgruppa er sammensatt 
av representanter fra tilknyttede enheter i kommune, politi mm, prosjektgruppa fungerer som 
bindeledd mellom enhetene og prosjektgruppa. Arbeidet i prosjektgruppa består av idé-og 
erfaringsutveksling, med mål om å forbedre eksisterende tiltak. Slt-samarbeidet administeres i 
sin helhet av SLT-koordinator. 

 Erfaringen fra prosjektgruppa er at jevnlige møter mellom enhetene gjør det lettere å utvikle 
og gjennomføre forbyggende tiltak.   

 I Melhus kommune har SLT-samarbeidet bidratt med gode løsninger for håndtering av 
økning av vold mellom ungdom i kommunen. SLT-samarbeidet opprettet her en ad hoc 
arbeidsgruppe som i tillegg til ansvar for løpende kontakt med foreldre iverksatte en rekke 
målrettede tiltak; avtale med Natteravner og Røde Kors om økt tilstedeværelse ute blant 
ungdom, fritidsklubbene ble satt i stand til å drive oppsøkende arbeid i tillegg til at ekstra 
miljøarbeider ved aktuell skole. Melhus kommune fattet vedtak om kr 50 000 til finansiering 
av arbeidet. Tilbakemeldinger tyder på at ungdom i Melhus kommune nå føler seg trygge når 
de er ute.  

 Andre aktiviteter i regi av SLT-samarbeidet inkluderer samling for lærere i regionen, 
samarbeider med Melhus kino om visning av aktuelle filmer, arrangement ved ungdomskoler, 
kurs i selvmordsforebygging mm.  

Innspill fra kommunene 
 

 Imponert over hva man har fått til gjennom SLT-samarbeidet i Melhus kommune.  
 Positivt at man i møtet har lagt til rette for presentasjoner som gjør at man kan lære av god 

praksis på tvers av kommunegrensene.  
Eventuelt 
 
Innspill fra kommunene 

 Interessert i vite noe om variasjonsbredden i politiets responstid. 
 Røros kommune fremmer ønske om ekstra gjennomgang av tema politikontakt og samarbeid 

med politiet i neste møte i regionalt politiråd. Røros kommune skal ha en gjennomgang av 
dagens praksis, SLT-samarbeid kan tenkes å være av interesse.  

 Foreslår nytt møte i regionalt politiråd til høsten. 
 Regionalt Politiråd Trøndelag Sør er nå konstituert. 
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Med hilsen 
 
 
 
Mari Løvli Yri 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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