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Innledning

Målet med politirefonnen er å skape et nærpoliti som er operativt, synlig og
tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale h-iminelle
handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.

Nærpoliti skal være et politi som:
. Er lokalt tilstedeværende
. Har god lokalkunnskap
. Har en bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere
. Vektlegger og balanserer forebygging, ordenstj eneste, etterforskning og beredskap

Sarpsborg kommune består av 55.000 innbyggere. Det er gjensidig samarbeid mellom kommunen og
politiet fi-a forebyggende og kontrollerende innsats til beredskapsarbeid innen flere fagområder på
ulike nivåer. Samarbeidet mellom kommunen og politiet for et tarygt lokalsamfunn, skjer både på
individ, gmppe og samfunnsnivå. Sarpsborg politistasjon er lokalisert i Sarpsborg bysenta-zun nær
rådhuset.

Politiet og Sarpsborg kommune skal arbeide kunnskapsbasert med utgangspunkt i data og analyser for
en helhetlig kriminalitetsforebyggende innsats og et trygt lokalsamfann for umbyggeme. Det skal
arbeides for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet,
bakenforliggende og utløsende årsaker knyttet til hTminalitet, utrygghet og sårbarhet. Denne
samarbeidsavtalen skal sees i sammenheng med politirådsavtalen og SLT-modellen.

Som en del av nærpolitireformen er det etablert politikontakt til alle landets kommuner. Politiet skal ha
samarbeidsavtaler med alle kommuner utarbeidet ut i fi-a lokale forhold og behov.

Forpliktende samarbeid

Politirådet i Sarpsborg
Politirådet i Sarpsborg har egen undertegnet samarbeidsavtale med felles satsmgsområder rettet mot
hele befolkningen. Forrige var datert 30.01.2018. Avtalen revideres hvert ̂ erde år etter kommunevalg.

Godkjente satsingsområder for politirådet i Sarpsborg perioden 2019-2023:
. Forebygge barne- og ungdomskriminalitet
. Samhandling for å forebygge vold i nære relasjoner
. Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
. Koordinert samhandling mellom politi og hjelpetjenester innen ms og psykisk helse
. Forebygge kriminalitet og vold i det offentlige rom
. Helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid for trygt lokalsamfuim

SLT-modellen i Sarpsborg
Sarpsborg ble godkjent som kriminalitetsforebyggende SLT lokalsamfunn av Det
krmunalforebyggende råd etter søknad i 2001. Politirådet i Sarpsborg er styringsgmppe for SLT-
modellen. Sarpsborg har egen kriinmalitetsforebyggende tiltaksplan sammen med politiet for perioden
2018-2022.

Målgruppe for SLT-modellen i Sarpsborg
. Unge mellom 13 - 25 år, med vekt på unge som er utsatt for miljøer med rus og kriminalitet.
. SLT-modellen i Sarpsborg har utvidet målgmppe innen områdene å forebygge voldelig

ekstremisme, trygt uteliv og bekjempelse av kriminelle MC-gj enger.
. Ansatte i politiet, fylkeskommunen og Sarpsborg kommune, samt andre aktører som arbeider

med unge.



Innsatsområder for SLT-modellen i Sarpsborg
. Trygge inkluderende miljø for unge
. Metodisk forebygging mot utsatte målgmpper
. Tett oppfølging av unge lovbrytere, og unge som er utsatt for kriminalitet
. Forebygging, beredskap og oppfølging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Ansvarlig alkoholhåndtering og trygt uteliv
Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon har et strukturert samarbeid om ansvarlig
alkoholhåndtering gjennom MAKS uteliv Nedre Glomma. MAKS uteliv er en vedtatt
samarbeidsmodell for tre kommuner, to politistasjoner og utelivsnæringen med egen mtinehåndbok.
Det er etablert tverretatlige kontrollsamarbeid med politiet og tilsynsmyndigheter. Samarbeidet og
mnsatsområdene er kunnskapsbasert, med årlig evaluering. Sarpsborg kommune og politiet har
samarbeid om ulike rus-og kriminalitetsforebyggende tiltak og holdningskampanjer.

Vold i nære relasjoner
Samhandling mellom kommime og politiet er forankret i eget handlingsprogram. Alle berørte tjenester
og politiet deltar i et nettverk ledet av Krisesenteret med eget mandat.

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
Samhandling mellom kommune og politi fra forebyggende innsats, motta bekymringer og håndtere
voldelig ekstremisme er et prioritert fagområde, forankret i Politirådet, og i kommunens
beredskapsplan.

Dette er eksempler på forpliktende samarbeid mellom Sarpsborg politistasjon og Sarpsborg kommune
med mandat og/eller vedtatt sainhandlingsmodell.

Politikontakt i Sarpsborg
Sarpsborg kommune er tildelt en politikontakt. Kommunen har flere faste kontaktpunkter med ulike
ledere og ansatte ved Sarpsborg politistasjon og Øst politidistrikt innen forebyggende, kontrollerende
og beredskapsområder. Det er viktig dette videreføres og opprettholdes.

Funksjonen politikontakt skal være en pådriver for at satsingsområder og tiltak som bestemmes i
Politirådet og SLT-modellen blir gjeimomført. Politikontakten skal medvirke til igangsetting av
strukturert samhandling for å ivareta det overordnede og planmessige kriminalitetsforebyggende
samarbeidet mellom Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon. Politikontakten skal bidra til
kuimskapsdelmg mellom politiet og kommunen, samt sammenholde politiets analyser med
kommunens. Politikontakten vil være en av politiets flere kontaktpunkter opp mot næringsliv,
interesseorganisasjoner og lag/foreninger i Sarpsborg.

Forventninger tU samarbeid
Forventninger at kriteriene i Prop. 61 (2014-15) punkt 5.3 ivaretas innen områdene publikumsservice,
forebyggmg, tilgjengelighet og beredskap av Øst politidistrikt for Sarpsborg sine innbyggere.

Samarbeidsavtaler

Det forventes at samarbeidsavtaler og saksgang for Politirådet og oppfølging av SLT-modellen blir
prioritert av både Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon. Politikontakt skal ha samarbeid med
SLT-koordinator for å sikre helhetlig krfmmalitetsforebyggende iimsats.

KrimmaUtetsforebygging skal vektlegges både hos Sarpsborg kommune og Øst politidistrikt for å
sikre et trygt lokalsamfunn. Politivedtektene benyttes aktivt. Politikontakt skal følge opp at politiet gir
kriminalitetsforebyggende innspill til høringer på ulike kommunale planer.



Organisering av samarbeidet
Politikontakten er lokalisert ved forebyggende avsnitt på Sarpsborg politistasjon.

Funksjonen politikontakt skal ha jevnlig kontakt med SLT-koordinator. Politikontakt har tilgjengelig
møteplass på rådhuset. SLT-koordinator har adgang til Sarpsborg politistasjon. Politikontakten vil
sammen med relevante politiledere ha faste møtepunkt i Politirådet og SLT-modellens nivåer, samt på
bestemte samarbeidsmøter.

Nærpolitipatmljen skal arbeide hmnskapsstyrt og målrettet i Sarpsborg etter de føringer og planer som
til enhver tid besluttes i politiråd og andre samarbeidsfora. Forebyggende innsats er politiets
primærstrategi. Synlig og tillitsbyggende nærpolitiarbeid skal vektlegges. Strukturert og nært
samarbeid mellom kommunens skoler og politiet er viktig for å ivareta trygge oppvekstmiljø, samt
fange opp bekymringer tidlig. Sarpsborg politistasjon skal arbeide aktivt for god samhandling innen
kriminalitetsforebygging, samfiinnssikkerhet og beredskap sammen med Sarpsborg kommune sine
tjenester jamfør felles satsmgsområder i politirådet.

Admimstrative forhold
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
Samarbeidet mellom politiet og Sarpsborg kommune evalueres løpende i ulike samarbeidsmodeller,
tiltak og prosjekter. Politirådsavtalen revideres hvert fjerde år. Evaluering av denne samarbeidsavtalen
utarbeides av SLT-koordinator og politikontakt, og fremmes som egen sak til Politirådet.
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