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1.  Bakgrunn:

Med henvisning til St.prp. nr. 1 (2006—2007): 92, påla politidirektorateti rundskriv 2007/5, alle

politidistriktene i landet å ta initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politi og kommune

gjennom politiråd.

Politirådet i kommunene Gjøvik, Vestre— og Østre Toten ble første gang opprettet 4. juni 2018.

2. Formål:

Politirådet er politiets og kommunenes strategiske formaliserte samarbeidsforum for det lokale

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med

samfunnssikkerhet.

Gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet

bidra til involvering og ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt

politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.

3. Hovedoppgaver:

Politirådets hovedoppgaver er:

. Sørge for et godt samarbeid mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige

organisasjoner/interesseorganisasjoner.

. initiere og vedta forpliktende handlingsplaner for å sikre befolkningen gode

Kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende tjenester i sitt lokalsamfunn.

' Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta

kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn.

-  Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter.

. Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet,

herunder felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker.

' Sørge for målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.

' Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid,

beredskap og samfunnssikkerhet.

4.  Organisering/ledelse:

Politirådet skal være sammensatt av representanter fra øverste ledelse i kommunen og lokalt politi,

hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner.
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Medlemmer:

Politikere:  Gjøvik: Varaordfører Finn Olav Rolijordet, Anne Lise Krokeide, Østre Toten: Ordfører Guri

Bråthen, Jan Dagfinn Hovde, Vestre Toten: Ordfører Leif Waarum, +  en som kommer til.

Administrasjon: Gjøvik: Anne Margrethe Lund, Vestre Toten: Monica Skjellen-Larsen, Østre Toten:

Henning Antonsen

Politistasjonssjef/Iensmann: Linn Hilde Fosso

Po/itikontakt: Østre Toten/Vestre Toten: Bjørn Slåtsveen, Gjøvik: Fredrik Lykken

SLT- Koordinator/sekretær: Østre Toten: Astrid Fykse, Gjøvik: Randi Hermanrud, Vestre Toten: Hilde

Ødemark

NAV: Reidun Karlsen

Vararepresentanter foreligger

Ordfører i de respektive kommunen leder politirådet ett år om gangen. Politirådet kan ellers utvides

med nødvendige fagpersoner fast eller i forhold til den enkelte sak/problemstilling.

5. Møtefrekvens/struktur:

Det avholdes 6 møter pr år.

Agenda til møtene sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes. Det utarbeides referat fra møtene som

arkiveres.

Politiet skal inviteres til deltagelse i aktuelle prosjektgrupper, arbeidsutvalg eller andre fora i

kommunen der tema som naturlig hører inn under politiråd og/eller SLT behandles. Politiet peker

selv ut sine representanter

6. Sentrale mål

Basert på nasjonale mål og prioriteringer, skal følgende tema alltid drøftes og status skal omtales jfr.

brev fra POD av 24.6.2015 (ref. 201502301—1).

. Vold i nære relasjoner

o  Vold og overgrep mot barn

. Radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet

I  tillegg til ovenfor nevnte skal følgende prioriterte mål i Innlandet politidistrikt være tema for

politirådet:

o Oppvekstforhold til barn og unge

. Rus, doping og psykisk helse
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7.  Lokale  mål og oppfølging:

Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet

for perioden blitt enige om følgende satsningsområder lokalt i kommunene.

. russetid

. antidopingprosjekt

' foreldredialog og foreldrekompetanse

' ungdom, rus og trafikk

Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige

samarbeidet. Det forutsettes at politirådet aktivt etterspør og anvender etterretningsbasert

kunnskap. Dette for å bidra til et felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak som iverksettes

innen kriminaIitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.

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 (skriftlig) sitt arbeid og 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.

8. Gyldighet:

Avtalen revideres årlig.

Dato  :  03.09.2018

Kommunene Gjøvik, Østre— og Vestre Toten:
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