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LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-
REGIONEN  
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at politirådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner slås sammen til et 
felles politiråd for Lillehammer-regionen. 
 
Det er stort sett de samme utfordringene i de tre kommunene, og et felles politiråd kan 
bidra til økt deling av informasjon og større situasjonsforståelse.  

Saksutredning: 
I dag har Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner hver sine politiråd. Politirådene ønsker å 
slå seg sammen for å lettere kunne samarbeide om problemstillinger som er like for 
Lillehammer-regionen. 
 
Politiråd er et formalisert samarbeidsforum mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt 
politi. Politiråd skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende og 
trygghetsskapende arbeid. Det skal også omfatte arbeid med aktuelle beredskapsplaner og 
med samfunnssikkerhet. Ordningen er frivillig for kommunen, jf. instruks fra 
Politidirektoratet (POD). I 2016 deltok nær samtlige kommuner i politiråd, jf. sluttrapporten 
«Evaluering av politirådene» 2014 av Justis- og beredskapsdepartementet.  

Gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune, skal 
politirådet bidra til involvering og ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 
frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen 
beredskap og samfunnssikkerhet, jf. samarbeidsavtale mellom Lillehammer kommune og 
Innlandet politidistrikt inngått 3. desember 2018.  

 
Vurdering: 
Nedenfor følger en redegjørelse av fordeler og ulemper med dagens ordning, samt forslag 
til organisering av et eventuelt felles politiråd. 
 
Fordeler ved å etablere et felles politiråd 
Likhet i saker 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner ligger i samme politidistrikt og har flere av de 
samme utfordringene. De vanligste sakene som diskuteres i politirådene er ungdom og rus, 



vold i nære relasjoner, vold og overgrep mot barn, radikalisering, voldelig ekstremisme og 
hatkriminalitet. 
 
Lillehammer, Øyer og Gausdal er nabokommuner med ungdommer og arbeidstakere som 
flyter over kommunegrensene. Problemstillinger knyttet til dette, særlig ungdom og rus, vil 
derfor være en felles problemstilling for kommunene. 
 
Erfaringsutveksling 
En sammenslåing av politirådene vil kunne gi en felles situasjonsforståelse av like 
utfordringer og gi en god mulighet til å dele erfaringer og kunnskap. 
 
Ressurser og effektivitet 
I Lillehammer politiråd avholdes det to møter i året, i Øyer politiråd avholdes det fire møter 
i året, og i Gausdal politiråd avholdes det fem møter i året.  
 
Bruken av ressurser fra kommunen ved en sammenslåing vil avhenge av organiseringen av 
det felles politirådet, herunder antall medlemmer og antall møter i året.  

Ressursene som brukes på å administrere møtene er minimale for både enkeltvis og felles 
politiråd, da dette i stor grad består av innkalling til møter og referatskriving.  

Fra politiet møter stasjonssjefen og politikontaktene på politirådene i alle de tre 
kommunene etter dagens ordning. Politiets ressursbruk vil effektiviseres dersom møtene 
med hver enkelt kommune slås sammen til et felles møtepunkt. 
 
En sammenslåing av politirådene ikke føre til noen betydelig økning i saksmengden siden 
kommunene har mange like saker. 
 
Ulemper ved å etablere et felles politiråd 
Nærhet til saker og lokale utfordringer 
En mulig ulempe ved sammenslåing kan være at det ikke blir rom for den enkelte 
kommunes lokale utfordringer og problemstillinger. Det bør settes av tid til å kunne 
diskutere både regionale og lokale utfordringer i et felles politiråd. 
 
Reisevei 
Møtene i politirådene avholdes i dag på rådhusene i de enkelte kommunene. En 
sammenslåing vil innebære lengre reisevei for noen dersom det avholdes fysiske møter. Det 
er imidlertid ikke store avstander mellom kommunene. 

Ved en eventuell sammenslåing av politirådene må det avgjøres hvor felles møter skal 
avholdes og eventuelt om dette skal gå på rundgang.  

Organisering 
Hvert av de tre politirådene består av seks medlemmer; ordfører, kommunedirektør, 
kommunalsjef, politistasjonssjef, politikontakt og SLT-koordinator. 

Ved en sammenslåing av de tre politirådene, vil det være ressursbesparende å ha færre 
medlemmer fra hver kommune. To faktorer ved valg av hvem som skal være medlemmer av 



et felles politiråd, kan være kunnskap og avgjørelsesmyndighet. Dette bidrar til at saker blir 
godt opplyste og at det kan fattes beslutninger på møtene, som igjen fremmer effektivitet.  

Ut fra disse kriteriene bør ordførerne og kommunedirektørene møte fra kommunene, samt 
politistasjonssjefen og politikontaktene fra politiet. SLT-koordinatoren er også sentral. 
Funksjonens rolle er å være koordinator for Samordning av Lokale rus og 
kriminalitetsforebyggende Tiltak og er en av politikontaktenes viktigste samarbeidspartnere 
i kommunen. Politiråd skal samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet 
lokalt og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak, og SLT-koordinatorenes 
kompetanse er viktig i dette arbeidet.  Det bør også være mulighet for å invitere med andre 
personer ved behov. 
 

En god strukturering av møtene vil være viktig for at alle deltakerne skal få komme til orde. 
Det bør settes av tid i møtene til å kunne diskutere lokale utfordringer som ikke 
nødvendigvis er felles for de tre kommunene.  

En løsning der det er lokale politiråd i tillegg til et felles politiråd vil føre til høyere 
administrative kostnader og dårligere effektivitet. Dette taler for at det enten bør opprettes 
et felles politiråd eller at dagens ordning med lokale politiråd opprettholdes. 
 
En mer detaljert regulering av politirådene med antall møter, møtelengde og taletid bør 
besluttes av medlemmene av politirådet med mulighet for endring ved behov. Dette er 
derfor ikke omtalt i denne saken.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener det er flere fordeler enn ulemper ved å slå sammen 
politirådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som 
har oppstart 1. september 2021. 

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-
koordinator 

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør


