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SAMARBEIDSAVTALER MELLOM INNLANDET POLITIDISTRIKT OG ØYER KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
1.Samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Innlandet politidistrikt 
2.Avtale om Politiråd 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer Lensmannskontor opphørte med virkning fra 15.12.2017. For å ivareta oppgavene som 
tidligere ble utført av lensmannskontoret har det vært jobbet med to formelle avtaler 
mellom kommunen og Innlandet politidistrikt  

1. Samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Innlandet Politidistrikt 
2. Avtale om Politiråd 

 
Saksutredning: 
De politiske målene for nærpolitireformen er, jfr. Stortingsproposisjon nr 61 (2014-2015): Et 
nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å 
forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det 
skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal 
det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens 
kriminalitetsutfordringer.   
 
Politimesterens vedtak om lokal struktur for vårt distrikt:  
Lillehammer politistasjonsdistrikt. Tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer. Enheten har tjenestested på Lillehammer. 
Politiet skriver «Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres når det 
blir færre tjenestesteder. Et forpliktende samarbeid gjennom politiråd, SLT-samarbeid 
(Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet), og politikontakt 
skal være med på å utvikle nærhet, lokalkunnskap og en bred kontaktflate med kommunen, 
aktuelle samarbeidspartnere og publikum. 
 Politikontakt er en nyetablert funksjon, og hver kommune i Innlandet politidistrikt skal ha 
sin faste kontakt. Denne skal være fysisk tilgjengelig for den enkelte kommune minst èn dag 
i uken. Vedkommende skal ha myndighet til å ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde 
på vegne av politiet. Politikontakten skal ha god kunnskap om den aktuelle kommunen, og 
kontakten skal bli systematisk og forpliktende.»  
 
Hovedfokus ved gjennomføringen av strukturdelen av nærpolitireformen er å utvikle en 
struktur som setter Innlandet politidistrikt bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget. 



Gjennom endring i den lokale strukturen skal en få bedre utnyttelse av politidistriktets 
ressurser, og gjennom bedre samarbeid med kommunene skal kravene oppfylles og målene 
i nærpolitireformen nås.  
  
Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale struktur skal gjøres ut fra følgende 
vurderingskriterier:  

 Tilgjengelighet og service overfor publikum  
 Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap 
 Effektiv ressursbruk i politidistriktet 
 Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet 
 Fleksibilitet i politidistriktet 

Vurdering: 
Avtalene som nå er utformet gir kommunen tilstrekkelig sikkerhet for at det utvikles et godt 
samarbeid mellom kommunen og Innlandet politidistrikt slik at polititjenesten kan utvikles 
til et effektivt og kompetent nærpoliti for de som oppholder seg i Øyer kommune.  
  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalene med Innlandet politidistrikt.  
  
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet  04.12.2018 sak 114/18: 
 
Politiet v/ Politistasjonssjef Terje Krogstad som også leder driftsenhet Innlandet Midt, samt 
Politikontakt for Øyer/Gausdal Fedza Rizvic orienterte om arbeidet med Nærpolitireformen, 
samt arbeidet knyttet til avtaleutkastene som nå foreligger. Politiet forsikret om at en 
hovedoppgave er å forebygge og ivareta tryggheten i samfunnet, selv om Øyer 
Lensmannskontor nå er nedlagt.  
Etter orienteringen og svar på spørsmål ble saken tatt opp til behandling.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling:  
Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalene med Innlandet politidistrikt.


