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1. lnnledning
Videreutvikling

av det forebyggende

Nærpolitireformen
og kommunene

arbeidet

om tjenestetilbud,

Det er nødvendig

politikontaktens

med gjensidige

forpliktelser

ønskelig å beskrive både hva politiet
både operativt

er en av de viktigste

kvalitative

og skal derfor ha stort fokus. Det skal utarbeides

og strategisk

rolle, politiråd

som gjennomføres

arbeidet

skal fungere

kan bidra med i dette samarbeidet.

nivå. Avtalen skal tilpasses behovet

i

avtale mellom

politidistriktet

og SLT.

for at det forebyggende

og kommunene

endringene

en gjensidig forpliktende

best mulig. Det er derfor

Avtalen skal regulere arbeidet

i hver enkelt kommune,

men stort sett omhandle

på

de

samme temaene.

2. Tjenestetilbud
Sør-Helgeland

lensmannsdistrikt

fra Brønnøysund

består av kommunene,

Lensmann for Brønnøy kommune
Politikontakt

Geografisk driftsenhetsleder

betjenes

er Roger Stangnes og Leif Magne Øvrebust

er Lisbeth Årvik

Politimester

i Nordland

Støttesenter

for kriminalitetsutsatte

er Tone Vangen

Senter for arbeidslivskriminalitet
i Nordland

Politiet i Nordland

Brønnøy kommune

er Roger Stangnes

for Brønnøy kommune

Sentralbordet

Sømna, Vega, Brønnøy og Vevelstad.

som har åpent mandag til fredag kl. 10:00—14:00.

lensmannskontor

er tilgjengelig
for Nordland

politidistrikt

er tilgjengelig

på tlf. 800 40 008 eller 815 20 077

er tilgjengelig

på tlf. 75 54 59 95

har tlf. 75 58 90 00

på politi.no,

twitter

og facebook

Kontaktinformasjon:
Postadresse;

Sør-Helgeland

Besøksadresse;

Tjenester

lensmannsdistrikt,

Serviceboks,

8905

Sivert Nielsens gate 24, 8904 Brønnøysund

E—post;

ost.nordland

Telefon;

75 58 90 00, 02 800

Brønnøysund

(Rådhuset)

olitiet.no

man får utført på kontoret
Anmeldelser
Pass. Timebestilling

gjøres på nett

Våpensøknader
Melding om arrangement
Melding om dødsfall
Namsmannsfunksjoner
Stevnevitne
Brukthandelbevilling
Schengenkontroll
Andre tjenester

tillagt politiet

Gjeldsordningssaker
Utlendingssaker
Døgnkontinuerlig

politiberedskap

hvor vaktmannskapet

3.

behandles ved Mo politistasjon

behandles ved Mosjøen

befinner

politistasjon

ivaretas av vaktmannskap
seg i distriktet,

avd. Olderskog.

i Sør—Helgeland lensmannsdistrikt.

årstid, om mannskapet

har hjemmevakt

Responstiden

varierer

med

eller er i aktivtjeneste.

Politikontakten

Tar utgangspunkt

i politikontaktens

Sørge for oppfølging

hovedoppgaver:

av kriminalitetsforebyggende

Være pådriver for at politiråd
Være et av de viktigste

strategi og politiet

og SLT—samarbeid fungerer

kontaktpunktene

mellom

politiet,

i aktuelle

sin nærpolitirolle

kommuner

befolkningen

og de ulike aktørene

i den enkelte

kommune
Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende
Være et supplement
Politikontakten
og frivillige

til det øvrige kriminalitetsforebyggende

vil være en viktig innhenter

av informasjon.

med hensyn til hva som rører seg.

metoder
arbeidet

og tiltak
i kommunen

De vil være bindeleddet

ut til kommuner,

næringsliv

For å oppnå dette må politikontakten
'

Sørger for kunnskapsdeling

.

Presenterer

politiets

sammenholde

være en pådriver til at politiet:
og erfaringsutveksling

etterretningsprodukter

det med kommunenes

.

Har god lokalkunnskap,

.

Etablerer

kontakt

nødvendige

mellom

politiet

og kommunen

for kriminalitetsbildet

(trendutvikling)

i den enkelte kommune

og

egne analyser og funn
fullmakter

med andre offentlige

og stor tillit i lokalsamfunnet

myndigheter,

næringsliv,

interesseorganisasjoner,

frivillige

foreninger

og

andre sentrale aktører
Det er nødvendig
kommunen

med et tett samarbeid

blir lagt inn i politiets

med den ordinære

systemer og benyttet

patruljetjenesten.

Politi skal sørge for at relevant

i det kunnskapsbaserte

kunnskap om

politiarbeidet.

4. Politiråd
Det er skrevet en egen avtale vedrørende

felles politiråd

mellom

politiet

og kommunene

Sømna, Vega Brønnøy og

Vevelstad.

5. SLT (samordning
Hensikten

av lokale

med SLT er at lokale offentlige

SLT-koordinatoren

er drivkraften

sentrale samarbeidspartnere,
samordningsmodell

og frivillige

i dette arbeidet.

som for eksempel

som benyttes

kriminalitetsforebyggende

ressurser arbeider

Det skal etableres
barnevern,

etter en felles og vedtatt

et tett og formalisert

utdanningsinstitusjoner

av om lag 200 kommuner.

Politiet anbefaler

tiltak)
strategi

samarbeid

mot felles mål.

mellom lokalt politi og

og NAV. SLT-modellen

bruk av SLT modellen.

er en

Mer informasjon

finnes på www.kriminalitetsforebygging.no

6. Forventninger
Forventer
områdene

seg til å delta i prosjekter/treffe

man basert på kunnskap, anser det som nødvendig

Brønnøy kommune
hendelser

til samarbeid

at alle parter forplikter

forventer

at politiet

tiltak for å forebygge

at kriminalitet

skjer, på de

å ta grep.

er til stede ved spesielle behov som større arrangement

og ved andre spesielle

som krevet ekstra politiberedskap.

Brønnøy kommune

forventer

aktivt forebyggende

at politiet

gir Brønnøy kommunes

innbyggere

arbeid opp mot barn og unge, samt spesielt utsatte

et godt service- og tjenestetilbud

og driver et

miljø.

7. Spesielle fokusområder
Brønnøy kommune

ber politiet

.

Rusforebygging

'

Trafikksituasjonen

.

Informasjon

ha spesielt fokus på:

—hindre rekruttering
i kommunen

og undervisning

8. Organisering
Det er viktig at initiativ
trafikale

forhold

Brønnøy kommune
beredskapen

om nettvett

og mobbing

av samarbeidet

fra politiet

og ruspolitisk

til rusmiljøet

ved å avholde jevnlige trafikkontroller

tas videre til politisk behandling.

For eksempel

i forhold

til politivedtekter,

barnevern,

handlingsplan.

og Sør-Helgeland

lensmannsdistrikt

ønsker å utvide samarbeidet

ved å avholde felles øvelser med kommunens

kriseledelse,

for å bedre den kommunale

brann og helse og andre frivillige

organisasjoner

regionen.
Politiet vil bidra med personell

i de forum som er aktuelt:

-

Konsultasjonsteam

-

Samarbeidsmøter

ROP

'

Samarbeidsmøter

Oppvekst

Det er viktig at det settes av tid til planlegging
medfører

at disse ikke kan gjennomføres.

av årshjul og møteplan

i god tid før møter og andre tiltak slik at det ikke

i

9. Administrative

forhold

Taushetsplikten

skal respekteres

etter gjeldende

lover og regler om taushetsplikt.

10.

av alle involverte

aktører.
Nødvendig

Taushetsbelagte
samtykke

opplysninger

skal til en hver tid behandles

skal innhentes.

Evaluering

Politikontaktordningen

må evalueres

løpende og nødvendige

tilpasninger

evalueres årlig. ltillegg er det utgitt veileder fra Politidirektoratet
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