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HEDEMARKEN FORSVARSFORERNING
Hedemarken Forsvarsforenings møte 8.11.2016 på Ridehuset, Hamar. Referat
Tema: Nærpolitireformen
Foredragsholder: Visepolitimester Johan Martin Welhaven
Formannen Bengt P. Lindman ønsket velkommen og ga først praktiske orienteringer blant annet om
Foreningens årsmøte tirsdag den 17. januar og at ordføreren i Stange kommune, Nils Røhne, var
invitert til å holde et forberedt innlegg om erfaringen med nåværende ordning og egne synspunkter
på reformen.
Welhaven orienterte innledningsvis om Innlandet politidistrikt som består av 47 kommuner, 25 i
Oppland og 22 i Hedmark med tilsammen 377.361 innbyggere fordelt ca 182.000 i Oppland og
195.000 i Hedmark. Over 50% er bosatt i Mjøsområdet. Landets største politidistrikt med 52.364
km2. Det er 17 geografiske driftsenheter fordelt på 5 politistasjoner og 34 lensmannskontor med tre
operasjonssentraler. Distriktet håndterer ca 60.000 politioperative oppdrag og etterforsker ca 20.000
anmeldelser i året. Det er stor variasjon i antall saker mellom driftsenhetene. Noen særtrekk;
bybebyggelser, mange småsamfunn med store geografiske avstander, turistdestinasjoner med tidvis
mangedobling av befolkningen, viktige gjennomgangsårer i alle retninger, grenseoverganger, sårbar
industri og forsvarets tilstedeværelse flere steder.
Han tok så for seg det Overordnede mål for nærpolitireformen
I: Nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, II: Som har kapasitet til å forebygge, etterforske
og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet, III: Det skal utvikles et kompetent
og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor, IV: Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer
som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.
Forslag om reduksjon av tjenestesteder har skapt debatt
Dagens 39 tjenesteder foreslås redusert til 17, 9 av disse er tjenesteenheter (eks Hamar). Welhaven
påpekte at mange av de tjenestestedene som foreslås nedlagt i praksis er det allerede, 19 er stengt
eller åpent kun 1-2 dager. Reduksjonen er en av de tiltak i reformen som har skapt størst debatt i
kommunene. Han understreket at politiet er avhengig av et godt samarbeid med kommune og
befolkningen. Styrking av samarbeidet i alle kommunene er en sentral del av nærpolitireformen.
Han viste til hvordan det er tenkt løst. Et av reformens mål er å frigjøre og flytte så mange
polititjenestemenn som mulig inn i operativ tjeneste. Et av målet er å få en bedre beredskap enn nå
med få operative tjenestemenn på vakt på hele Hedemarken.. Vesentlig økning av bemanningen er
uansett nødvendig.
Samarbeide med Forsvaret/Heimevernet.
Det er bra, men kan bli tettere. Dette orienterte han nærmere om.
Utfordringer for Innlandet politidistrikt
Stort geografisk område som skal ha forsvarlig polititjenester, øke bemanningen i befolkningstette
områder, grensekontroll knyttet til smugling, flyktninge- og asyltilstrømming, tilstrekkelig spesialist
og kompetansemiljø, mange små tjenestesteder og alt for trang økonomi.. Welhaven tok så for seg
hva hovedprioriteringene for politiet vil være i 2017.
Dagens bemannings-, utstyrs- og økonomiske situasjon
Det som kom klart frem var at alle beredskaps- og sikkerhets organer sliter med samme problem;
Det er ikke samsvar mellom pålagte oppgaver og tildelte ressurser. Innlandet mangler i dag et
stort antall tjenestemenn. Behov for vesentlig styrking gjelder uavhengig av reformen.. Welhaven
mente at hvis intet radikalt gjøres, ville dette kunne påvirke utfallet av reformen.
Ordfører Nils Røhne orienterte så om den gode erfaring man hadde med det lokale politi. Han
påpekte nødvendigheten av at reformen måtte sørge for at det nære og gode tillitsforhold mellom
kommune, den enkelte borger og politiet ble ivaretatt og gjerne styrket.
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Ordet fritt
Etter en kort pause med kaffe og kaker, ble ordet gitt fritt. Fire hadde ordet til korte eller lengre
innlegg. Det ble vist til at nedleggelser og nedbemanning av lensmannskontorer hadde ført til et
sterkt engasjement mange steder, særlig ble det referert til Ringsaker og begrunnelser fra
lokalbefolkning, ordfører og lensmannen. Videre ble det påpekt betydningen av å styrke
samarbeidet mellom politi og Heimevernet, samt behovet for en radikal omprioritering i
statsbudsjettet med første prioritet til økonomiske midler som er nødvendig for en forsvarlig
ivaretagelse av hele vår samfunnssikkerhet, militært som sivilt.
Konklusjon: Et samlet møte henstilte til styret i Hedemarken Forsvarsforening om å sende
åpent brev til distriktets stortingsrepresentanter med kopi til ordførerne på Hedemarken og.
til leder av Stortingets justis og forsvarskomite.
Møtet hevet kl. 20:00
Referenten

