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Innledning /formål
videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som gjennomføres i

nærpolitireformen. Forebyggende er valgt som satsningsområde nr. 1 og er politiets hovedstrategi. Den skal derfor ha

stort fokus. Det skal utarbeides en gjensidig forpliktende avtale mellom politidistriktet og kommunene om tjenestetilbud,

politikontaktens rolle, politiråd og SLT.

Det er nødvendig med gjensidige forpliktelser for at det forebyggende arbeidet skal fungere best mulig. Vi ønsker derfor

også å beskrive hva kommunene kan bidra med i dette samarbeidet. Avtalen skal regulere arbeidet på både operativt og

strategisk nivå. Avtalen skal tilpasses behovet i hver enkelt kommune, men hovedpunktene skal være de samme.

Tjenestetilbudet skisserer hva innbyggerne skal kunne forvente av politidistriktet og lokalt politi. Samarbeidsavtalen skal

beskrive områdene, beredskap, forebygging , responstid, åpningstider m.m.

Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner og skal implementeres fullt og helt i løpet av

2018. Det erviktig å huske på at denne funksjonen skal inngå som et viktig tannhjul i den nye kunnskapsstyrte modellen

som politiet skal jobbe etter. Forebyggende tjeneste skal knyttes tett sammen med politiets øvrige oppgaver i en

sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og kriminalitetsbekjempelse.

Politikontakten
Ta utgangspunkt i politikontaktens hovedoppgaver:

0 Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle

- Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner

0 Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene  i  den enkelte

kommune

o Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak

0 Være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen

0 Politikontakten vil være en viktig innhenter av informasjon. De vil være bindeleddet ut til kommuner,

næringsliv og frivillige med hensyn til hva som rører seg.

For â oppnå dette må politikontakten være en pådriver til at politiet:

- Sørger for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og kommunen

- Presenterer politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbildet (trendutvikling) i  den enkelte kommune

og sammenholde det med kommunenes egne analyser og funn

- Har  god Iokalkunnskap, nødvendige fullmakter og stor tillit i lokalsamfunnet

0 Etablerer kontakt med andre offentlige myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner, frivillige

foreninger og andre sentrale aktører

Politikontakten blir spesielt viktig i de kommunene som mister lensmannskontoret. Der skal vi etablere et tilbud hvor

politikontakten er til stede  i  kommunen etter avtale med den enkelte kommune.

Det er nødvendig med et tett samarbeid med den ordinære patruljetjenesten. Politikontakten skal legge inn

forhåndsplanlagte, kunnskapsstyrte oppdrag i PO.

~ Rælingen kommune er tildelt en primærpolitikontakt og en sekundærpolitikontakt
~ Politikontakten møter fast på følgende:

o Politiråd
o SafiR-utvalget
o Sammen for ungdom  i  Rælingen

Politiråd
Det skal etableres politiråd i alle kommuner. Politi og kommune har et felles ansvar for at dette fungerer. Politirådet ledes

av ordføreren. SLT-koordinatoren og politikontakt fungerer som tilretteleggere og sekretærer. Både politiet og

kommunene skal spille inn saker til politirådet.

Det vil være naturlig at både tjenesteenhetsleder og politikontakten representerer politiet i møtene. Politirådet er et

beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske problemstillinger. Det vil være naturlig at

politikontakten er det utførende Ieddet på vegne av politiet.

Kommunen og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter.



Det bør settes opp en møteplan for et år om gangen. Det skal avholdes minimum to møter i året. Kommunen og politiet

bytter pâ å innkalle og tilrettelegge.

- Politiråd gjennomføres to  ganger i  året
- Faste deltakere fra kommunen:

o Ordfører
o Rådmann
o Leder for SafiR-utvalget
o SLT-koordinator
o Andre etter behov

- Faste deltakere fra politiet:
o Tjenesteenhetsleder
o Politikontakt
o Andre etter behov

- Innkalling og referatføring foretas av SLT-koordinator/Politikontakt
- Leder av GDE Romerike møter  i  politiråd  1 gang per år.

SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak]
SLT er en innarbeidet samarbeidsform mellom politiet og kommunene. Alle kommunene bør ha ansatt en egen (elleri

samarbeid med andre kommuner) SLT-koordinator. Dette punktet bør kommunene utfordres på.

Hensikten med SLT er at lokale offentlige og frivillige ressurser arbeider etter en felles og vedtatt strategi mot felles mål.

SLT-koordinatoren er drivkraften i dette arbeidet.

Det skal etableres et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi og sentrale samarbeidspartnere, som for eksempel

barnevern, utdanningsinstitusjoner og NAV.

- SLT-koordinator organiserer faste møter for SafiR styringsgruppe og SafiR-utvalget
og Sammen for ungdom  i  Rælingen.

~ SLT-koordinator møter fast på følgende:
o Politiråd
o Samarbeidsmøter med politikontakt og/eller forebygger i tj enesteenheten

Forventninger til samarbeid
Samarbeidet med kommunene er gjensidig, det er derfor viktig av avtalen omhandler forventninger begge veier. Det er

viktig at initiativ fra politiet tas videre til politisk behandling. For eksempel i forhold til politivedtekter, barnevern, trafikale

forhold og rus-politisk handlingsplan.

Ta utgangspunkt i kommunenes forventningsavklaringer. Alle kommunene har gitt tilbakemeldinger om sine forventninger

til ordningen, som er sendt til driftsenhetslederne.

Spesielle fokusområder
Hva er kommunens egne behov.

Det er viktig å ha et spesielt fokus på forebygging mot barne- og ungdomskriminalitet. En må
også kunne fokusere på andre områder som måtte være aktuelle til enhver tid.

Det forventes at kommunen opprettholder SLT-modellen og innehar tilstrekkelig ressurser til
å inngå et tett samarbeid med politiet om det kriminalitetsforebyggende arbeidet  i kommunen.



Organisering av samarbeidet
l  Nærmere bestemmelser om hvordan samarbeidet skal utføres og gjennomføres

Organiseringen skjer i tråd med SLT-modellen i kommunen, som sammen med Politirådet er

styringsgruppe for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det vil være faste samarbeidsmøter

på ulike nivåer med aktuelle virksomheter og avdelinger i kommunen.

Administrative forhold
Avklare forholdet til taushetsplikten. Hvordan fremme sakene "tjenestevei". Hvem står for Journalføring.

Taushetsplikten skal respekteres av alle involverte aktører. Taushetsbelagte opplysninger skal

til en hver tid behandles etter gjeldende lover og regler om taushetsplikt. Nødvendige

samtykker om fritak skal innhentes.

Evaluering
Politikontaktordningen må evalueres løpende og nødvendige tilpasninger gjennomføres underveis, og også

samarbeidsavtalen må evalueres årlig.  I  tillegg er det utgitt veileder fra Politidirektoratet for evaluering av politirådet.

Samarbeidet mellom politiet og Rælingen kommune må evalueres løpende og nødvendige

tilpasninger gjennomføres underveis. Det er også viktig å avklare forventninger mellom politi,

kommune og andre samarbeidsaktører med jevne mellomrom.

Årlig evaluering settes til 1.6 og utarbeides av SLT-koordinatoren og politikontakten i

fellesskap. Evalueringen gjennomgås på halvårlig møte i Politirådet.
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