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Politihøyskolen 
varsler overflod, 
og mangel på 
jobbtilbud for 
nyutdannede 
politistudenter. I 
Sandnes derimot 
starter fire 
nye betjenter 
i sommer.

EIRIN LARSEN
tekst og foto

– Vi er så heldige å ha rom i bud-
sjettet for fire nyansettelser nå i 
sommer. Alle fire kommer rett 
fra politihøyskolen. Disse skal ut i 
ordensseksjonen og være synlige 
i byen, sier politisjef i Sandnes, 
Odd Tveit Jørgensen
 Dermed er sandnespolitiet 
i en særstilling nasjonalt. Etter 
oppfordring fra blant annet jus-
tisminister Knut Storberget, har 
søkingen til politihøyskolen vært 
stor de siste årene, men nå er det 
få av dem som får tilbud om jobb.
 – Det dette dreier seg om er 
faktisk troverdigheten til jus-
tisministeren og regjeringen i 
forhold til den satsingen som 
de har oppfordret til. Derfor må 
de sørge for at alle får jobb, sier 
leder i Politiets Fellesforbund, 
Arne Johannessen til TV 2 Ny-
hetene.

Lokale jobbtilbud
207 av de 432 avgangselevene 
ved Politihøyskolen har deltatt 

ARNE BIRKEMO
tekst og foto

Pengene ble samlet inn av han-
delsstanden under Kremmermar-
kedet. Hele beløpet går til barne-
hjemmet Peeteli Sosial Keskus, 
som ligger i en fattig bydel i den 
estiske hovedstaden Tallinn.

GLADE: Fra venstre førstesekretær ved den estiske ambassaden, Leena Prozes, butikkeier Kaja Moe, hjelpear-
beider Solveig Bergsland, ambassadør Arti Hilpus, Reidar Maaseide og Anna Kornet med Gabriella (2).

50.000 kroner til barnehjem
Handelsstanden
i Langgata samlet 
inn 34.000 
kroner til estisk 
barnehjem. 
Maaseide -  
gruppen bidrar 
med 16.000 
kroner. Forrige 
uke fikk de 
personlig takk 
fra den estiske 
ambassadøren.

 Torsdag forrige uke fikk de ivri-
ge innsamlerne en personlig takk 
av den estiske ambassadøren, Arti 
Hilpus.
 – Dette er mye penger
som kommer godt med i arbei-
det ved barnehjemmet. En norsk
krone er verdt det dobbelte 

i Estland, så her får man ut-
rettet mye bra både med 
å bedre livskvaliteten for
barna og gi dem utdanning og
en ny start i livet, sier ambassadør 
Arti Hilpus.
 – Dette gir barna håp om et be-
dre liv, sier Anna Kornet, som selv 

bodde på barnehjemmet fra hun 
var ni til 17 år.
 Reidar Maaseide er honorær 
konsul for Estland i Rogaland. 
Som honorært konsul er han
bindeleddet mellom den estiske 
ambassaden i Oslo og Rogaland 
fylke. 

FORNØYD: Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen merker ikke Norges politioverflod, og ansetter fire nye politi i sommer.

Gladmelding fra Sandnes

i en jobbsøkingsundersøkelse, 
og rundt 70 prosent av de opp-
gir å ha søkt jobb uten å få svar. 
I følge politiets fellesforbund vil 
det ikke bli ansatt flere.
 – Det er utrolig viktig at disse 
studentene får tilbud om jobb 
så fort som mulig, helst rett et-
ter studiene, sier Jørgensen.
 Jørgensen mener likevel det 
er flere tilgjengelige jobber enn 
det virker som.

 – Det er en klar utfordring at 
det store flertallet av studente-
ne vil jobber i byer. Det er man-
ge ledige stillinger ved flere lo-
kale lensmannskontor som for 
eksempel Suldal og Sauda, sier 
han.
 Jørgensen mener at de fleste 
politistudentene må belage seg 
på ett eller to år med distrikts-
jobbing før de kan forvente å få 
jobb i storbyer.

Status i Sandnes
– Vi er veldig fornøyde med å få 
inn ekstra folk og vi har heller 
aldri hatt så mange ansatte her 
på stasjonen som det vi har nå, 
sier Jørgensen.
 Likevel skulle Jørgensen øn-
ske at de hadde råd til å ta inn 
enda flere politifolk.
 – Hadde jeg kunnet velge 
uavhengig av budsjett hadde jeg 
nok ansatt ihvertfall ti til i som-

mer, men vi er veldig glade for å 
få inn disse fire, sier han.
 Studentene som gis fast jobb 
i sommer blir alle satt til or-
densseksjonen, det vil si patrul-
jering og dagligdags opprett-
holdelse av ro og orden i by og 
gater.
 – Vi vet hvor viktig det er 
med synlig politi i gatene, og hå-
per på å få enda flere framover, 
avslutter Jørgensen.


