Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
09.05.2019
16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter som vanlig.
Gruppemøter fra kl 15:00. Bevertning kl 16:00.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 02.05.2019
Sivert Moen
Ordfører
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Mulig andre saker.
Møtet starter med en orientering om opprettelse av snøskuterløyper for fritidskjøring samt
orientering om Envina og mulig sammenslåing med andre selskap.
Mulig orientering om strategikonferanse i juni.
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Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
17/19
09.05.2019
Saksbehandler: Svein Olav Johnsen

Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd

Dokumenter i saken:
1 S Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd
Vedlegg
1 Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd mellom Midtre Gauldal
kommune og Trøndelag politidistrikt
Ingress
Inngåelse av avtale mellom Midtre-Gauldal Kommune og Trøndelag politidistrikt om tjenestetilbud og
samarbeidsavtale om politiråd.

Saksopplysninger
Politiets samfunnsoppdrag fremgår av politilovens §1: «Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende
og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes
rettsikkerhet, trygghet og alminnelige ved og vel for øvrig». Nærpolitireformen legger opp et økt
samarbeid mellom kommune og politiet og sikrer dette gjennom forpliktende og gjensidige avtaler.
Trøndelag politidistrikt inngår formelle avtaler med kommunene om sentrale samarbeidsområder.
Politikontakten og politiråd er prioriterte funksjoner i nærpolitireformen. Politikontakten skal ha faste
møter med alle kommuner etter forpliktende avtale mellom tjenesteenhet og kommune. Politikontakten
skal også sørge for kontakt med andre offentlige myndigheter, frivillige foreninger, næringsliv,
interesseorganisasjoner og ulike grupper i samfunnet. Politikontakten skal være bindeleddet mellom politi
og kommune og bidra til å løse utfordringer i samarbeid med kommunen.
Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsorgan for lokalt kriminalitetsforebyggende
arbeid, samordning av beredskapsplaner og i arbeidet med samfunnssikkerhet. Både politi og kommune
har ansvar for å forankre politirådets beslutninger i egen organisasjon og ledelse. Kommunen og politiet
forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. Politirådet består av: Ordfører,
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rådmann, SLT – kontakt (kontaktperson for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak),
tjenesteleder og politikontakten. Det gjennomføres 2-4 møter i året. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av
SLT-kontakt. Det skrives referat som arkiveres. Politikontakten skal aktivt søke kontakt med sine
samarbeidspartnere i kommunen. Ved årets slutt evalueres effekten av eventuelle iverksatte tiltak opp mot
avdekkede kriminalitetsutfordringer i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen beredskap og
samfunnssikkerhet. Trøndelag politidistrikt arbeider for å etablere et regionalt Politiråd for kommunene
Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. Målsetning for dette arbeidet vil være å
bidra til helhetlig planlegging på tvers av kommunenes grenser.

Vurdering
Rådmannen vurderer en inngåelse av avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd som
viktig for kontakt, samarbeid, beredskap og utviklingsarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og
Trøndelag politidistrikt. Utvikling av gode tjenestetilbud er avhengig av samarbeid mellom politiet og
kommunen. Kommunen vil kunne bidra med virkemidler særlig innen forebyggende arbeid. Rådmannen
vurderer derfor fremlagte forslag til avtale som fremtidsrettet og dekkende for de utfordringer kommunen
kan forvente å måtte forholde seg til. Inngåelse av avtalen vil bidra til en systematisk og god
oppgaveløsning i samarbeidet mellom Midtre Gauldal kommune og Trøndelag politidistrikt.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd, mellom Midtre Gauldal
kommune og Trøndelag politidistrikt.
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1. Innledning /formål
Politiets samfunnsoppdrag fremgår av politilovens § 1: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende
virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og
alminnelige velferd for øvrig
Politiets samfunnsoppdrag har mange grensesnitt opp mot kommunene, blant annet kriminalitetsforebygging, beredskap
og trygghet. Nærpolitireformen legger opp til økt samarbeid mellom kommune og politiet og dette skal sikres gjennom
forpliktende og gjensidige avtaler. Politimesteren skal etter ønske fra kommunene legge frem en skriftlig redegjørelse for
tjenestetilbudet til innbyggerne. Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken beredskap innbyggerne kan
forvente og hvordan politiet skal sikre tett kontakt med blant annet lokale frivillige organisasjoner skal vektlegges.
Dokumentet skal være presist nok til at det er mulig å evaluere sluttresultatet1.
Utvikling av et godt tjenestetilbud er avhengig av samarbeid/samhandling mellom politi og kommune. Det er kommunene
som sitter med mange av tiltakene/virkemidlene, spesielt innenfor forebygging.
Denne avtalen gir en beskrivelse av politiets tjenestetilbud og har som formål å legge grunnlag for et gjensidig og
forpliktende samarbeid mellom kommune og politi som det skal være mulig å evaluere.

2. Tjenestetilbud
Tjenestetilbudet til innbyggerne i Midtre Gauldal kommune ivaretas av Gauldal politistasjonsdistrikt som omfatter
kommunene Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu og Trondheim Sør.
Politistasjon Sør har åpent hverdager fra kl. 0800- 1500 og vurderer utvidede åpningstider for publikumsekspedisjon,
eksempelvis knyttet til pass- sesong. Tjenestestedene Røros, Oppdal og Midtre Gauldal har åpent 1- 3 dager i uken. Her har
innbyggerne mulighet til å levere anmeldelser, og få støtte og bistand knyttet til søknader sivile rettspleie og
forvaltningsoppgaver, samt få veiledning om politiets tjenestetilbud. Politiet kan kontaktes på telefon 02800 og 112
(nødtelefon) hele døgnet. 95 % av nødtelefonene skal besvares inne 20 sekunder.
Gauldal politistasjonsdistrikt skal gi en fullverdig polititjeneste innenfor sitt geografiske område.
Det kriminalitetsforebyggende arbeidet ivaretas av politikontaktene og seksjon for forebyggende arbeid og patrulje. Felles
forebyggende enhet understøtter tjenesteenhetenes forebyggende arbeid. Kriminalitetsforebygging skal være politiets
primærstrategi. Arbeidet skal være kunnskapsstyr og skal utføres i nær samhandling med kommunene og andre
samarbeidspartnere. Politiet vil i løpet av de nærmeste årene få resultatindikatorer på kriminalitetsforebyggende arbeid.
Beredskapen ivaretas av døgnkontinuerlig politipatruljer og innsatsledelse med utgangpunkt fra Stasjon Sør og Orkdal
lensmannskontor. Operasjonssentralen og Felles operative tjenester understøtter beredskapene i tjenesteenhetene og
sørger for prioritering og koordinering av oppdrag. Kravet til responstid i Trøndelag politidistrikt er at politiet skal være på
stedet i 80 % av oppdragene innen 20 minutter i tettbygde strøk (2000 – 20000 innbyggere) og 37 minutter utenfor
tettbygd strøk. Responstidskravet gjelder for oppdrag som gjelder liv, helse og samfunnsviktige verdier.
Tjenesteenheten etterforsker det store flertallet av straffesaker i sitt geografiske område. Etterforskningsoppgavene blir
utført av Seksjon for etterforskning og politipatruljer i tjenesteenheten. Felles påtale og Felles enhet for etterretning og
etterforsking understøtter etterforskningen i tjenesteenheten med rådgivning, kapasitetsforsterkning og
spesialistkompetanse. Felles Straffesaksinntak håndterer alle straffesaker i initialfasen og sikrer døgnkontinuerlig
etterforskningsledelse. Riksadvokat og Politidirektorat gir prioriteringer for straffesaksbehandlingen.
Kriminalitetsområdene vold og seksuelle lovbrudd mot barn og særlig sårbare grupper samt arbeidslivskriminalitet er særlig
prioriterte områder. Krav til straffesaksbehandlingen er knyttet til resultatindikatorer på restanser, tilrettelagte avhør og
saksbehandlingstid og oppklaringsprosent voldtektssaker, prioriterte voldssaker og U18 saker.

1

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
om Nærpolitireformen
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3. Politikontakten
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner.
Midtre Gauldal har politioverbetjent Snorre Løvseth som sin faste politikontakt, og inntil videre er politioverbetjent Espen
Konstad hans faste stedfortreder eller avsnittsleder ved patrulje og forebygging politioverbetjent Ole Petter Ustad
Samarbeidet med kommunene utøves på tre nivåer; strategisk, operasjonelt og taktisk. Strategisk nivå er
tjenesteenhetsleder som møter i politiråd/interkommunale politiråd og inngår forpliktende avtaler med kommunene.
Operasjonelt nivå vil være politikontakten som den enkelte kommunen kan ta kontakt med eller som tar kontakt med
kommunen for gjennomføring av det som er avtalt. Taktisk nivå er medarbeider som samarbeider med kommunene om
konkrete utfordringer/oppgaver. Politikontakten vil være bindeleddet på alle tre nivå med politi og kommune for å løse
utfordringer i samarbeid med kommunen.
Politikontakten skal:

Sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktører i kommunen.

Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, sikre riktig bruk av metode og tiltak, og ha tett samarbeid med
politiets etterretningsorganisasjon.

Ha god kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt.

Være pådriver for at politiråd og SLT- samarbeidet fungerer i kommunen.

Ha faste møtepunkter i alle kommuner innenfor tjenesteenhetens ansvarsområde etter forpliktende avtale
mellom tjenesteenhet og kommune.

Sørge for kontakt med andre offentlige myndigheter, næringslivet, interesseorganisasjoner, frivillige foreninger og
ulike grupper i samfunnet.

4. Politiråd
Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnssikkerhet.
Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til involvering og gjensidig
ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende
arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.
Hovedoppgaver:

Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført.

Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn.

Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta kriminalitetsforebygging og trygge
lokalsamfunn.

Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter.

Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige
organisasjoner/interesseorganisasjoner.

Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale
kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.

Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid,
beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse temaene
Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen og ledelsen i lokalt politi, hvor
begge parter kan forplikte egne organisasjoner.
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Faste medlemmer i politiråd






Ordfører
Rådmann
SLT-kontakt
Tjenesteenhetsleder
Politikontakten

Møteavvikling
Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør. Dette kan være representanter fra
næringslivet, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner eller andre offentlige etater.
Det gjennomføres 2-4 årlige møter i politirådet i Midtre Gauldal. Ved oppdukkende behov kan rådet møtes på kort varsel.
Sekretariatsfunksjon ivaretas av SLT-koordinator. Det utarbeides referat som arkiveres.
Lokale mål og oppfølgning
Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige samarbeidet. Det forutsettes
at politirådet aktivt etterspør og anvender kunnskap. Dette for å bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag
for de tiltak som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.
I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik at strategiske
satsninger også gjenspeiles her. I den grad utfordringene berører næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de involveres i
arbeidet. SLT-koordinator, politikontakt eller andre utpekte ansvarlige, gis ansvaret for at anbefalinger i politirådet blir fulgt
opp av kommunen, politiet og andre.
Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede kriminalitetsutfordringer, i tillegg til
eventuelle tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet.
Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.

5. SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)
SLT-funksjonen er en viktig del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet og Midtre Gauldal kommune forplikter seg til å
videreføre dette arbeidet.
SLT-modellen ligger til grunn for all samordnet innsats og samhandling mellom kommunene og politiet i det
kriminalitetsforebyggende perspektivet. Politiråd er strategisk nivå i SLT-modellen. Koordinerende/operasjonelt nivå består
av enhetsledere i kommunen og tilsvarende i politiet. Utførernivå/taktisk nivå gjennomfører selve tiltakene. SLTkoordinator er pådriver for arbeidet og kontakten med politiet.

6. Forventninger til samarbeid
Både politi og kommune har ansvar for å forankre politirådets beslutninger i egen organisasjon og ledelse. Kommunen og
politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. Beslutninger må fattes som konsensus-vedtak .
Begge parter har ansvar for å gjøre politikontakt og SLT-koordinator kjent i egne organisasjoner.
Kommunen skal aktivt inkludere politikontakt i planarbeid og møter der agenda har aktuelle tema for samarbeidet. Dette
gjelder både interne møter og møter med næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.
Politikontakten skal aktivt søke kontakt med sine samarbeidspartnere i kommunen. Praktisk bør dette gjøres i samarbeid
med SLT koordinator. Politikontakten skal ha faste møter med SLT koordinator. Innhenting av informasjon om trender og
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utviklingstrekk i lokalsamfunnet er viktig for politikontakten. Kommunen er en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i
dette arbeidet.
Det forventes at kommunen arbeider aktivt for å fremme god folkehelse, hindrer utenforskap og har tilstrekkelig ressurser
til et tett samarbeid med politiet om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Begge parter skal tenke
tverrfaglig og helhetlig.

7. Spesielle fokusområder
Spesielle fokusområder med målsetting og felles tiltak avtales i politiråd.

8. Organisering av samarbeidet
Det gjennomføres 2-4 møter per år i Midtre Gauldal kommunes politiråd. Politiråd i Midtre Gauldal kommune avholdes ved
behov og initieres av politiet eller kommunen. Politikontakt og SLT-koordinator møter i kommunalt politiråd.

9. Administrative forhold
Taushetsplikten skal respekteres av alle involverte aktører. Taushetsbelagte opplysninger skal til en hver tid behandles etter
gjeldene lover og regler om taushetsplikt. Nødvendige samtykker om fritak skal innhentes.
Partene har selv ansvar for journalføring i sine respektive journaler.

10.

Evaluering

Denne avtale evalueres jevnlig og ved behov får det foreligger nye nasjonale føringer

Elisabeth Eriksen

Sivert Moen

Driftsenhetsleder Gauldal og Orkdal

Ordfører

Trøndelag politidistrikt

Midtre Gauldal kommune
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Saksframlegg

Arkivnr. 410

Saksnr. 2019/686-4

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
18/19
09.05.2019
Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik

Tilsetting av rådmann i Midtre Gauldal kommune

Dokumenter i saken:
1 I
Fremdriftsplan rekruttering av rådmann
Headvisor AS
2 I
Annonse Midtre Gauldal - rådmann
Headvisor AS
3 X Offentlig søkerliste - rådmann
4 S Tilsetting av rådmann i Midtre Gauldal kommune

Ingress
Det er gjennomført en prosess for å rekruttere ny rådmann til kommunen, og det fremmes nå et forslag til
vedtak for kommunestyret.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunen innbydde til anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt på bistand i forbindelse med
rekruttering av ny rådmann. Denne stillingen er for Midtre Gauldal kommune en strategisk viktig
lederposisjon, og riktig ledelse er en kritisk suksessfaktor i framtidig måloppnåelse for virksomheten.
Prosessen er nå sluttført og det fremmes med dette et forslag til hvem som anbefales tilsatt.
Faktiske opplysninger
Kommunestyret delegerte det praktiske arbeidet med tilsettingsprosessen til et rekrutteringsutvalg med
ordfører som leder og med følgende medlemmer:






Ordfører Sivert Moen (SP)
Bjørn Egil Enge (H)
Aina Bogen (AP)
Kari M Stensås (tillitsvalgt)
Gunnhild Kjelstad (tillitsvalgt)
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Bodil Brå Alsvik (sekretær for utvalget /Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst stilte som
stedfortreder ved første intervju)

Utvalget inngikk etter anbudsutlysningen avtale med Headvisor AS som eksternt byrå. Headvisor AS har
i tråd med avtalen hatt en rådgivende rolle overfor rekrutteringssutvalget og levert tjenester i de ulike
fasene i prosessen. Rådgivende konsulenter fra Headvisor har vært partner Kirsti Kalseth Sjøhaug og
partner Torstein Sneisen.

Kravspesifikasjon
Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon og stillingsutlysning som et viktig verktøy i utvelgelsesfasen.
Politikere, administrasjon samt tillitsvalgte, ble involvert i prosessen som ledet frem til en kunngjøring i
ulike medier med søknadsfrist 28. mars. I denne prosessen var det til sammen 10 søkere ved
søknadsfristens utløp.
Annonse

Offentlig søkerliste:

En kandidat søkte om unntatt offentlighet med begrunnelse i offentlighetsloven §3 og §25. Søknaden ble
innvilget. Kandidaten trakk senere i prosessen sitt kandidatur.

Vurdering
Nærmere redegjørelse for de vurderinger som er gjort vil bli gitt i lukket kommunestyremøte iht.
kommuneloven § 31 nr.3.

Rekrutteringsutvalgets innstilling
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1. Kommunestyret tilbyr Alf-Petter Tenfjord stillingen som rådmann i Midtre Gauldal kommune.
2. Oppstartsdato etter nærmere avtale.
3. Dersom innstilt kandidat takker nei til stillingen, vil saken gå tilbake til rekrutteringsutvalget for
videre vurdering av tilsettingsprosess.
4. Formannskapets lønnsutvalg gis mandat til å inngå arbeidsavtale og andre vilkår med Alf Petter
Tenfjord.
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