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Formål:

Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med

samfunnssikkerhet.

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politiog kommune skal politirådet bidra til
involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt
politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.

Deltagelse:

Politirådet i Larvik består av:

Ordfører

Varaordfører

Rådmann

Kommunalsjef kultur og oppvekst

Leder miljørettet helsevern og beredskap

SLT-koordinator

Politistasjonssjef

Politikontakt

Forebygger politiet

Avhengig av saker kan andre ressurspersoner møte i politirådet.

Ledelse /sekretariatsfunksi on/arbei dsform :

Politirådet ledes av ordfører. SLT-koordinator er sekretær og kaller inn til møter. Det avholdes 3-4
møter iåret.

Målsettinger:

Politirådet defineres som et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og kommunen som har et
ansvar i forhold til "trygghet og trivsel" i kommune. 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.

Hovedmålet er at politirådet skal bidra til redusert kriminalitet, god beredskap, gode oppvekstmilj6
for barn og unge og økt trygghet i lokalsamfunnet.
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o Politirådet skal bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging og en
hensiktsmessig samordning og koordinering av innsats og tiltak

o Lokalkunnskap er avgjØrende for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politirådet
skal bidra til økt kunnskap om kriminalitet samt bakenforliggende årsaker. Tverretatlig
kartlegging og analyse er sentralt for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming.

. Politirådet skaljobbe mer systematisk og gjennom gode tilbakemeldingsrutiner og evaluering
bidra til å styrke arbeidet

e Barn og ungdom, herunder vold og seksuelle overgrep
o Politirådet skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning og

beredskap
r Samarbeidet med næringsliv, frivillige og private aktører skal styrkes.

Prioriterte satsningsområder og oppfølging:

Basert på kriminalitetsanalyse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet for
perioden 2Ot8-202O blitt enige om følgende satsningsområder:

r Generelt kriminalitetsforebyggende arbeid

e Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
r Barn og ungdom, herunder vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

o Familievold og vold i det offentlige rom

e Problemorienterte tiltak rettet mot oppståtte situasjoner, eller forebygging av slike

o Trafikksikkerhetsarbeid

o Arbeidsmarkedskriminalitet

r Samfunnssikkerhet og beredskap

. Oppfølgingiskjenkenæringen

Gyldighet:

Avtalen gjelder for perioden 20L9-2O20. Avtalen evalueres innen utgangen av 2020

Dato 11 ,g- J.\q
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Politistasjonssjef Ordfører




