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Svar på interpellasjon om "Gjøre Kristiansand til Norges tryggeste by" - omgjort til skriftlig
spørsmål
Jeg viser til din interpellasjon til bystyret 20.06.18 om «Gjøre Kristiansand til Norges tryggeste by»
som er omgjort til skriftlig spørsmål til ordføreren.
Interpellasjonen lød:
«Ærede ordfører
Kristiansand skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her, dette skal blant annet skje
gjennom målrettet forebyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger dem. Kristiansand skal
være en trivelig by hvor alle skal føle seg trygge.
Dette har dessverre ikke vært tilfelle da byen ved flere anledninger har vært rammet av en rekke
uheldige hendelser som setter byens borgere i den situasjonen der de kommer i tvil om byens
politikere har den nødvendige kunnskapen, og ikke minst har de kunnskapene som skal til for og
ivareta trygghetsfølelsene i byen vår.
Det er dessverre et velkjent faktum at Kristiansand sliter med et stort lukket narkotika og rusmiljø,
som det snarest må gjøres noe konkret med.
Demokratene ønsker derfor at bystyre skal tenke nytt ved å vedta og opprette en arbeidsgruppe
bestående av legfolk, fagfolk, frivillige lag og organisasjoner - som kan komme med en konkret
forslag og innspill til Kristiansand bystyre rettet mot ulike viktige temaer som eksempelvis:
-

Etablere flere mindre politiposter rundt i byen der de har kjennskap til lokale forhold.
Styrke innsatsen mot vold- og sedelighets forbrytelser.
Bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning.
Forby tigging.
Styrke rusfrie fritidstilbud til barn og ungdom.
Ha nulltoleranse for bruk og omsetning av narkotika.
Styrking av det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjenesten, skole, barnehage
og politi.
- Bekjempe hat kriminalitet, og støtte alle initiativer, også fra det frivillige, som viser til gode
resultater.
- Stille krav om pågripelse av sterkt påvirkede personer som oppfører seg ubehagelig, pågående
gateselgere, trakasserende personer og personer som driver med påtrengende sex salg.
- Slå hardt ned på forsøpling, tagging og hærverk og ilegge gebyr for dette på stedet.

- Etablere flere offentlige toaletter i Kristiansand.
- Ha økt vedlikehold av byens gater og fortau.
- Bidra til etablering av flere attraktive grøntområder i Kristiansand.
Grunnet overnevnte blir mitt spørsmål da: Vil ordføreren bidra til at Kristiansand kommune nedsetter
en slik arbeidsgruppe?»
Svar:
Kristiansand er i det daglige en trygg og god by å leve i. Det er tilbakemelding fra politiet,
næringslivet og lokalbefolkningen. En tryggere hverdag for alle er imidlertid et mål vi ikke skal slutte
å strekke oss til. Skal vi øke folks trygghet må vi redusere risikoen for å bli utsatt for vold og
kriminalitet og annen utrygghetsskapende aktivitet. Men kriminalitets-forebygging handler også om å
sikre gode og trygge oppvekstvilkår, utdanning og arbeid for alle, gode levekår og små sosiale
ulikheter. Likeledes er det viktig å legge til rette for et inkluderende samfunn med toleranse for
mangfold og forhindre marginalisering av individer og grupper. Økt trivsel, bedre levekår og økt
inkludering reduserer kriminalitet. Det vet vi. Derfor er det viktig med en god samfunnsplanlegging
som inkluderer kriminalitetsforebygging og som bidrar til levende, attraktive og trygge lokalsamfunn
og by. At vi mottok prisen som Norges mest attraktive by viser klart at vi er i tet på mange av disse
områdene.
Forebygging av kriminalitet er en sentral samfunnsoppgave som ikke kan løses av verken av politiet
eller kommunen alene. En helhetlig forebyggingsstrategi rettet mot kriminalitet krever samarbeid
mellom alle gode krefter, både offentlige etater, frivillig sektor og lokalt næringsliv. I 2016 vedtok
bystyret i Kristiansand den første kriminalitetsforebyggende planen i sitt slag i Norge «sammen om en
tryggere hverdag», hvor syv ulike kriminalitetsområder er integrert. Tiltak som settes i gang skal være
basert på kunnskap og analyser slik at vi er sikre på at vi treffer på utfordringer og at vi treffer på tiltak
som igangsettes. Det er på denne måten en rød tråd mellom igangsatte tiltak og strategier i planen.
Kristiansand kommune ønsker å være fremoverlente på dette området og har gått foran som et godt
eksempel i utarbeidelsen av planen. Flere kommuner tar nå etter.
Et godt koordinert samarbeid på tvers av fagmiljø og forvaltning er sterkt prioritert i vår kommune. Et
godt eksempel på dette er storsatsingen kommunen leder når det gjelder ungdomskriminalitet. Vi har
den siste tiden sett en negativ utvikling i voldsbruk og trusler fra ungdommer – ikke bare av våre egne,
men også ungdommer fra andre kommuner og andre deler av landet som trekker til Kristiansand
sentrum. Kommunens storsatsing i SNU-prosjektet er et eksempel på et godt koordinert arbeid for å
stanse en negativ utvikling i miljøet i tett samarbeid med frivilligheten, næringslivet, politiet,
barnevern og de videregående skolene på tvers av kommunens grenser. Allerede kan man se gode
resultater av prosjektet. Særlig ser vi en kraftig reduksjon i de mange arrangerte slåsskampene.
Det samarbeides godt med næringsliv og frivilligheten. Et spennende tiltak som er gjennomført i 2017
er de såkalte trygghetsvandringer; en på Grim, en på Lund og en i Kvadraturen. Målet med
trygghetsvandring er å identifisere konkrete utfordringer og utrygghetskapende elementer i en bydel
eller i sentrum. I samarbeid med lokalbefolkning, lag og forening og næringsliv har man gjennom
disse befaringene hatt fokus på å øke tryggheten i et geografisk område gjennom konkrete tiltak som
utbedring av lys, beskjæring av busker og trær og andre konkrete tiltak for å øke trygghet og trivsel i
et lokalsamfunn. Tiltakene som igangsettes gjennomføres i felleskap.

For å sikre at de folkevalgte har et godt overblikk over kriminalitetsbilde i byen har politiet i en
årrekke gitt halvårige oppdateringer til i formannskapet. Dette gir politikere en unik innsikt i
utfordringsbildet til enhver tid. I tillegg deltar ordfører og varaordfører på lokale og regionale
politiråd. Politirådet er et formalisert samarbeid mellom politi og kommune som bidrar til å involvere
og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og støtte opp under
målsetning om et lokalt forankret politi. Prop. 1 S (2012-2013)
Med bakgrunn i ovenstående ser jeg ikke behovet for at det nedsettes en egen arbeidsgruppe slik
interpellanten foreslår. Det er viktig å støtte opp under det gode strategiske arbeidet som allerede pågår
i kommunen i samarbeid med det lokale næringsliv og frivilligheten og andre sentrale aktører.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
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