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1. Innledning /formål 
Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 
gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets 
samfunnsoppdrag må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende 
arbeid i samarbeid med andre. Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den 
kunnskapsbaserte tilnærmingen til kriminalitetsforebygging. Det er nødvendig med gjensidige 
forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende arbeidet skal fungere 
best mulig. 

2. Tjenestetilbud 
Politiets mål er en tilgjengelighet som vil gi innbyggerne støtte og bistand knyttet til sivil 
rettspleie, forvaltningsoppgaver, forebyggende arbeid, polisiære oppgaver samt få veiledning 
om politiets tjenestetilbud for øvrig. 

Midt- og Vest-Telemark lensmannsdistrikt (MidtVest) dekker kommunene Nome, Bø, 
Sauherad, Seljord, Kviteseid, Tokke, Fyresdal og Vinje og har fire tjenestesteder; Midt-
Telemark lensmannskontor i Bø (Sauherad fra høsten 2019), Seljord lensmannskontor, 
Kviteseid lensmannskontor og Vinje lensmannskontor. Lensmannsdistriktet er bemannet med 
operativt patruljemannskap, forebyggere, politikontakter og etterforskere. MidtVest er også 
ett namsmannsdistrikt med felles namsmann og flere namsfullmektiger. 

Vakt- og beredskapsordninger videreføres med synlig, forebyggende og kunnskapsbasert 
patruljevirksomhet. Politiets responskrav skal holdes ved akutte hendelser som gjelder liv og 
helse og/eller som kan gi store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Forebyggende 
er politiets primærstrategi og det forebyggende arbeidet skal knyttes tett sammen med 
politiets øvrige oppgaver i en sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og 
kriminalitetsbekjempelse. Politiet forplikter seg til å ha egne forebyggende kontakter. 
Disse forebyggende kontaktene samarbeider med kommunens SLT koordinator, og har et 
særskilt ansvar for oppfølging av skoler og ungdomsmiljøer i Nome kommune. 

Informasjon om tjenestestedenes åpningstider  fumes  på  www.politi.no   Ved Midt-Telemark 
lensmannskontor vil det i åpningstiden være mulig å inngi anmeldelser, få utført oppgaver 
innen sivil rettspleie og søke polisiære råd. Passutstedelser er lagt til Grenland og Notodden 
politistasjoner. 

3. Politikontakten 
Politikontakten er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner, og politikontakten er 
et viktig bindeledd mellom lokalt politi, kommunens ledelse og andre sentrale tjenester og 
aktører i kommunen. Funksjonen er en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte 
modellen. 

Politikontakten er et viktig kontaktledd i samarbeidet mellom politiet og Nome kommune, og 
skal være en av pådriverne for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer godt. Politikontakten 
møter fast i politirådet og har fullmakt til å følge opp saker tatt opp i politiråd. Politikontakten 
skal i samarbeid med kommunens SLT koordinator, og sørge for kunnskapsdeling og 
erfaringsutveksling mellom politi og kommune. Politikontakten er fast deltaker i kommunens 
samarbeidssystem, og er et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i 
kommunen. 



4. Politiråd 
Politirådet er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner, og denne funksjonen er en 
viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen til politiet. 
Nome kommune har etablert et politiråd med tilhørende undergrupper. Politirådet er et 
rådgivende overordnet organ, og drøfter og avklarer strategiske problemstillinger som gjelder 
samarbeidet mellom Nome kommune og Midt/Vest. Både politiet og kommunen forplikter 
seg til å følge opp de avtalene om *samarbeid og ansvarsfordeling som politirådet blir enige 
om. Politirådet i Nome kommune består av politikontakt og kommunens øverste ledelse. 

5. SLT (Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende 
Tiltak) 

Nome kommune har valgt å organisere det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet etter 
SLT modellen. SLT-modellen samordner rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og 
unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat 
som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. 
Nome kommune har en egen SLT koordinator, og SLT-koordinatoren er drivkraften i dette 
arbeidet. Politiet er fast deltaker i SLT koordineringsgruppe. Politirådet holdes fortløpende 
orientert om SLT-arbeidet i politirådsmøtene. 

6. Forventninger til samarbeid 
Samarbeidet mellom Nome kommune og politiet er gjensidig. Det er viktig at initiativ fra 
politirådet tas videre til intern behandling og beslutning hos politiet, og i kommunen. Det 
forventes at kommune og politi innehar tilstrekkelig ressurser til å inngå et tett samarbeid om 
det kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

7. Spesielle innsatser/fokusområder 
Nome kommune ser for seg følgende fokusområder der det er ønskelig med et nært samarbeid 
og tett oppfølging fra politiets side: 

• Sikre trygge og inkluderende skoler — motvirke fravær, frafall og utenforskap 
• Forebygging, beredskap og oppfølging — konflikter, vold og seksuelle overgrep 
• Forebygging, beredskap og oppfølging — misbruk av rusmidler 
• Forebygging, beredskap og oppfølging — hatkriminalitet og voldelig ekstremisme 

Det utarbeides en forpliktende handlingsplan, som beskriver ovennevnte innsatsområder med 
tilhørende tiltak. 

8. Organisering av samarbeidet 
Det er utarbeidet et årshjul for politirådet med tilhørende undergrupper. Årshjulet er 
forpliktende for politiet og kommunens tjenester. SLT koordinator og politikontakt har ansvar 
for at det utarbeides en felles årlig handlingsplan, som beskriver innsatsområder og 
forebyggende aktivitet/tiltak. 

9. Administrative forhold 
Ansatte i politiet og kommunens tjenester forholde seg til de enhver tid gjeldende 
lovbestemmelser knyttet til taushetsplikt. 
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10. Evaluering 
Politikontaktordningen og samarbeidsavtalen må evalueres fortløpende og nødvendige 
tilpasninger gjennomføres underveis. Politirådet i kommunen skal gjennomføre en årlig 
evaluering av denne avtalen. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

