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1. Innledning 

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et mer formalisert samarbeid mellom 
politidistriktene og kommunene, jf. omtalen i St.prp. nr. 1 (2006-2007), side 92. Det skal 
opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og 
felles idèdugnader. Dette gir en arena for å omsette kunnskap om lokale problemer til en 
samordnet innsats. Jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007), side 14-15. 

Politiråd defineres som et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og i kommunen som har 
et ansvar i forhold til ” trygghet og trivsel” i kommunen. 

Det er enighet mellom politiet og Sokndal kommune om å opprette politiråd. 

2. Formål 

Sokndal kommune og politiet har tradisjon for godt samarbeid i en rekke av samfunnets 
utfordringer. 

Formålet med samarbeidet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få 
kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må 
foretas innenfor den enkelte sektor. 

Gode samvirkerelasjoner mellom politi og kommune er viktig av flere grunner. SLT- modellen 
(Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak), viser dette. Nært samarbeid vil gi 
kommunen bedre innsikt i politiets arbeid lokalt og en bedre forståelse for politiets oppgaver og 
faglige utfordringer. Samarbeidet vil gi mulighet for gjensidig innflytelse på planer og 
prioriteringer. Politiet håndterer ofte symptomer, mens bakenforliggende årsaker primært kan 
løses av kommunen.  

3. Struktur    

Politirådet i Sokndal skal være lokalt forankret, med følgende faste representanter: 

Fra Sokndal kommune: Ordfører, Rådmann og SLT koordinator som er rådets sekretær. 

Fra Politiet:  Lensmann. 
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Ordføreren er rådets leder. 

Partene kaller ved behov inn saksbehandlere for presentasjoner. 

Politirådet skal ivareta funksjonen som styringsgruppe for SLT arbeidet i kommunen. 

4. Gjennomføringen 

Sokndal kommune utarbeider i samråd med politiet saksliste og referat fra møtene. 

Det må etableres en fast møtestruktur, knyttet til sentrale milepæler i plan- og budsjettarbeidet i 
kommunen og i politidistriktet. Felles forståelse for etatenes planlegging er en viktig faktor for å 
lykkes sammen. Som et minimum skal rådet tre sammen vår og høst. 

Rådet kan behandle alle områder der politiet og kommunen har interesser herunder: Oppvekst og 
levekår, SLT samarbeidspartene, ordenssituasjonen, trafikkforhold, forhold til 
skjenking/utelivsbransjen og narkotikasituasjonen. 

5. Politiet og lokalsamfunnet 

Politidirektoratet har utarbeidet informasjonsheftet ”Politiet og lokalsamfunnet”. Dette er en 
veileder om politiets kommunikasjon og samhandling med kommuner og andre aktører på lokalt 
og regionalt nivå. Veilederen brukes i politidistriktene og mange kommuner og kan legges til 
grunn for de samarbeidsordninger som etableres mellom kommunen og politiet. 

6. Rapportering 

Sokndal kommune og politiet tar inn rapportering om politirådets virksomhet i sine egne 
årsmeldinger / årsrapporter.  

 

 

Sted: _______________________ Dato: _____________ 

 

 

_______________________________ ____________________________________ 

 Navn Navn 

 Ordfører Trond Arne Pedersen  Lensmann Erling Aagesen 
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