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Innledning  

 

Det forebyggende arbeidet er det viktigste arbeidet vi kan gjøre for å forhindre kriminalitet og 

legge til rette for et trygt samfunn. For Politiet er videreutvikling av det forebyggende arbeidet 

en av de viktigste kvalitative endringene som gjennomføres i Nærpolitireformen og skal 

derfor ha stort fokus.  

 

Det er viktig at alle bidrar for at det forebyggende arbeidet skal fungere – både kommunen og 

politiet. For å sikre dette er det nødvendig at det utarbeides en gjensidig forpliktende avtale 

mellom politidistriktet og kommunene om tjenestetilbud, politikontaktens rolle, politiråd og 

SLT. 

 

Avtalen skal regulere arbeidet på både operativt og strategisk nivå. 

 

Tjenestetilbudet skisserer hva innbyggerne skal kunne forvente av politidistriktet og lokalt 

politi. Samarbeidsavtalen skal beskrive, beredskap, forebygging, responstid, åpningstider mm 

 

Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner og skal 

implementeres fullt og helt i løpet av 2018. Det er viktig å huske på at denne funksjonen skal 

inngå som et viktig tannhjul i den nye kunnskapsstyrte modellen. Det blir en viktig del av 

helheten. Forebyggende tjeneste skal knyttes tett sammen med politiets øvrige oppgaver i en 

sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og kriminalitetsbekjempelse.   

 

Politikontakten 

Politikontaktens hovedoppgaver: 

• Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin 

nærpolitirolle 

• Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i Sortland kommune 

• Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike 

aktørene i Sortland. 

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

• Være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen 

• Politikontakten vil være en viktig innhenter av informasjon, vil være bindeleddet ut til 

kommunen, næringsliv og frivillige med hensyn til hva som rører seg. 

 

For å 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 lokalkunnskap, nødvendige fullmakter og stor tillit i lokalsamfunnet 

• Etablerer kontakt med andre offentlige myndigheter, næringsliv, 

interesseorganisasjoner, frivillige foreninger og andre sentrale aktører 

 

Nordland Politidistrikt skal etablere et tilbud hvor politikontakten er til stede i kommunen 

etter avtale med Sortland kommune. 
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Det er nødvendig med et tett samarbeid med den ordinære patruljetjenesten. Politi skal sørge 

for at relevant kunnskap om kommunen blir lagt inn i politiets systemer og benyttet i det 

kunnskapsbaserte politiarbeidet.  

 

Politiråd 

Sortland kommune skal delta i politiråd. Politi og kommune har et felles ansvar for at dette 

fungerer. Politirådet ledes av ordfører. SLT - koordinator fungerer som tilrettelegger og 

sekretær. Både politiet og kommunen skal spille inn saker til politirådet. 

Politiråd defineres som et samarbeidsforum på strategisk nivå både i politiet og i kommunen 

som har et ansvar i forhold til ”trygghet og trivsel” i kommunen. 

 

Det er enighet mellom politiet og Sortland kommune om å gjennomføre politiråd i tråd med 

den nasjonale politiske beslutningen. 

 

FORMÅL 

Sortland kommune og politiet har tradisjon for godt samarbeid i en rekke av samfunnets 

utfordringer. Dette gjennom stedlig tjenestested og gjennom regionordningen. 

 

Formålet med samarbeidet er 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 rus- og 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. 

 

 

STRUKTUR 

Politirådet i Sortland skal være lokalt forankret med følgende representanter som et minimum: 

 

Fra Sortland kommune: Ordfører (leder av politirådet), Rådmann, SLT koordinator, 

Kommunalsjef oppvekst og Kommunalsjef helse og omsorg.  

 

Fra Politiet: GDE-leder/lensmann (ved behov), og politikontakt.  

 

Ordfører er rådets leder. Kommunen stiller med referent. 

 

Partene kaller ved behov inn saksbehandlere/rådgivere for presentasjoner/saker. 

 

 

GJENOMFØRING 

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

 

Det etableres en fast møtestruktur, knyttet til sentrale milepæler i plan- og budsjettarbeidet i 

Sortland kommune og politiet. 
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Felles forståelse for etatenes planlegging er en viktig faktor for å lykkes sammen.  Som et 

minimum skal rådet tre sammen tre ganger i året. 

 

• Rådet skal ha en strategisk plan i bunnene for aktuelle tiltak som fortløpende 

revideres. 

 

• Rådet kan behandle alle områder der politiet og kommunen har interesse, herunder 

oppvekstplan for Sortland kommune, SLT, barn og ungdom, barnevern, fritid, 

ordenssituasjonen, trafikkforhold, forhold til skjenking/utelivsbransjen, 

narkotikasituasjonen. 

 

• Rådet kan behandle ethvert kriminalitetsforebyggende tiltak også reaktive tiltak. 

 

• Rådet i Sortland skal på hvert møte ha fokus på forebygging av miljøer og 

enkeltpersoner som kan radikaliseres. 

 

 

Sortland kommune har ansvaret for innkalling og arrangere politiråd minst tre ganger i året. 

Begge partene skal legge til rette for at en finner datoer som passer for gjennomføring av 

politirådene. Aktuelle datoer skal meldes inn slik at de kan legges inn i virksomhetens 

årsplanlegging. Det vil si at tidspunkt for politiråd skal meldes før året starter. 

 

POLITIET OG LOKALSAMFUNNET 

Politidirektoratet har utviklet 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 Sortland kommune og 

Politiet. 

 

RAPPORTERING 

Rapportering om politirådets virksomhet tas inn i den enkeltes virksomhetsstyring og 

årsmeldinger. 

 

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 leddet på vegne av 

politiet. 

 

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

 

SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) 

SLT er en innarbeidet samarbeidsform mellom politiet og kommunene. Sortland kommune 

har ansatt en egen SLT-koordinator.  

 

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. 
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Tjenestetilbudet – Politiet i Vesterålen 

• Åpningstider på Sortland lensmannskontor er mandag til fredag 0900-1400.  

• Kontaktinfo – postadresse: postboks 64, 8401 Sortland. Besøksadresse: Strandgata 37, 

8400 Sortland (3. etasje). E-post: post.nordland@politiet.no  

• Tjenester man får utført på kontoret:  

mottak av våpensøknader, kjøresedler, og søknad om politiattester som saksbehandles 

i politidistriktet. Straffesaker, sivile saker, og sekretariatet for forliksrådet. Notarius 

publicus (offentlig protokollfører) forkynnelser og hittegods.  

• Pass utstedes på Sortland lensmannskontor på mandag, onsdag eller fredag. Det er 

ingen timebestilling. 

• Politikontakt for Sortland er politioverbetjent Trond Olsen. Politikontakten treffes på 

mobil: 48021754 eller mail: tr.olsen@politiet.no  

• Per Erik Kalland Hagen er driftsenhetsleder for Lofoten og Vesterålen og 

politiinspektør på Sortland lensmannskontor. 

• Politimester i Nordland er Tone Vangen 

• Støttesenter for kriminalitetsutsatte er tilgjengelig på 800 40 008 eller 815 20 077 

• Senter for arbeidslivskriminalitet for Nordland er tilgjengelig på tlf nr 970 89856 (Per 

Thomassen) 

• Sentralbordet i Nordland politidistrikt er tilgjengelig på tlf 75 58 90 00 

• Politiet i Nordland er tilgjengelig på politi.no, twitter og facebook. 

 

Forventninger og organisering til samarbeid 

Det forventes at alle parter forplikter seg til å delta i prosjekter/treffe tiltak for å forebygge at 

kriminalitet skjer, på de områdene man baserer på kunnskap, anser det som nødvendig å ta 

grep. Samarbeidet med kommunen er gjensidig, det er derfor viktig at 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 

rusmiddel-politisk handlingsplan. 

 

 

Forebygging og beredskap 

Politiets samfunnsoppdrag er å forbygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for 

befolkningen. Politiet skal derfor alene og sammen med andre aktører: 

•  utføre effektivt politiarbeid med god kvalitet 

•  arbeide helhetlig, analytisk og målrettet  

• arbeide langsiktig og strategisk 

 

Responstid 

Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet 

er på stedet. Kravene til respons gjelder for: 

• Oppdrag der liv er direkte truet  

mailto:post.nordland@politiet.no
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I tettsteder som Sortland med mellom 2000 og 19.999 innbyggere 15 minutter i halvparten og 

30 minutter i 80 % av alle tilfeller. Dette vil være gjeldende for: 

I øvrige områder: 22 minutter i halvparten og 45 min i 80 % av alle tilfeller.  

Spesielle fokusområder Sortland kommune 

I henhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan gjennomføre etterspørselsreduserende tiltak som 

f.eks Æ E MÆ, helsefremmende skoler, BTI (bedre tverrfaglig innsats) og COS – kurs 

(foreldreveiledning). Videre er tverrfaglig samhandling mellom tjenester, gjennom SLT-

modellen, samt tiltak rundt gruppe/enkelte individer, Åpen Hall og Åpen Blå fokusområder i 

Sortland.   

Administrative 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. 

 

Sakene fremmes tjenestevei via rådmann og politikontakten. 

Evaluering 

Politikontaktordningen må evalueres løpende og nødvendige tilpasninger gjennomføres 

underveis. 

Signaturer 

Denne avtalen Sortland signeres av ordfører og tjenesteenhetsleder samt politikontakt. 

 

 

 

Sortland 19.06.2018  

 

Per Erik Kalland Hagen                                                        Tove Mette Bjørkmo 

Politiinspektør       Ordfører 

 

 

 

Trond Olsen 

Politikontakt 


