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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.  
 
Grenland politistasjonsdistrikt dekker kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan og har 
to tjenestesteder – Grenland politistasjon i Skien – og Bamble lensmannskontor på Stathelle. 
Politistasjonsdistriktet er bemannet med operativt patruljemannskap, forebyggere, 
politikontakter og etterforskere. Oppgaver knyttet til sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver 
utføres av medarbeidere som er knyttet til hhv. Felles enhet for sivil rettspleie og Felles enhet 
for utlending og forvaltning.  
 
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 forebyggere som får et særskilt 
ansvar for oppfølging av skoler og ungdomsmiljøer i Skien. 
 
Informasjon om tjenestestedenes åpningstider finnes på www.politi.no 

3. Politikontakten  
Politikontakten er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Politikontakten vil 
være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og kommunens ledelse og andre sentrale aktører 
kommunen. Funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte 
modellen. Politikontakten er et viktig kontaktledd i samarbeidet mellom politiet og Skien 
kommune. 
Politikontakten skal møte fast i politirådet og vil ha fullmakt til å følge opp saker tatt opp i 
politiråd. Politikontakten skal sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom 
politiet og kommunen, og være et supplement til SLT systemet og det øvrige 
kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.  

4. Politiråd 
Politirådet er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne funksjonen vil være 
en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. Politirådet er et rådgivende 
overordnet organ, som skal drøfte og avklare strategiske problemstillinger for samarbeidet 
mellom kommune og politi. Både politiet og kommunen forplikter seg til å følge opp de 
avtalene om samarbeid og ansvarsfordeling som politirådet blir enige om. Begge parter 
forplikter seg til å delta med sin øverste ledelse i politirådet.  
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Det skal fortsatt utarbeides en fireårig strategiplan for politirådsarbeidet i Porsgrunn og Skien. 
Inneværende strategiplan gjelder ut 2019.  

5. SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) 
Hensikten med SLT er at det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet koordineres 
best mulig slik at de ulike fagmiljøene arbeider etter en felles strategi mot felles mål. SLT-
koordinatoren er drivkraften i dette arbeidet. SLT samarbeidet i Skien kommune har egne 
plandokumenter som legges frem for politirådet og til politisk behandling. Politirådet holdes 
fortløpende orientert om SLT arbeidet i politirådsmøtene.  

6. Forventninger til samarbeid 
Samarbeidet med kommunen og politi er gjensidig. Det er viktig at initiativ fra politirådet tas 
videre til intern behandling og beslutning hos politiet, og i kommunen. Det er en målsetning at 
politirådet inngår en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale. Det forventes at både kommune 
og politi prioriterer det kriminalitetsforebyggende arbeidet.  

7. Spesielle fokusområder 
Spesielle fokusområder med målsetting og felles tiltak avtales i politirådet og tydeliggjøres i 
den til enhver tid gjeldende Strategiplanen for politirådet. Både kommunen og politiet har et 
gjensidig ansvar for å fremme aktuelle fokusområder. 
Samfunnssikkerhet og beredskap vektlegges som et tydelig fokusområde. Begge parter 
forplikter seg til å avsette tid og ressurser til planlegging, gjennomføring, oppfølging og 
evaluering av tiltak i sammenheng med aktiviteter som krever ekstra årvåkenhet.  
Dette er for eksempel arrangementer i byen med store folkemengder, som 17.mai-
arrangementet, Mersmak, Julemarked, store konserter etc. 
 

8. Organisering av samarbeidet 
Det avholdes to møter i politirådet pr. halvår og i henhold til felles strategiplan for politiråd i 
Skien og Porsgrunn legges det opp til ett til to felles politirådsmøter i året. 
 

9. Administrative forhold 
Taushetsplikten skal respekteres av alle involverte aktører. Taushetsbelagte opplysninger skal 
til enhver tid behandles etter gjeldende lover og regler om taushetsplikt. Nødvendige 
samtykker om fritak skal innhentes. 
Partene har selv ansvar for journalføring i sine respektive journaler/arkivsystem. 
Kommunen og politiet deler på ansvaret for innkalling, agenda, møteavvikling og 
sekretariatsfunksjonen og har denne oppgaven vekselvis hvert annet år. 

10. Evaluering 
Politikontaktordningen og samarbeidsavtalen må evalueres fortløpende og nødvendige 
tilpasninger gjennomføres underveis. Polititrådet i Skien skal gjennomføre en årlig evaluering 
av sitt samarbeid, dette er også nedfelt i vårt strategidokument.  
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politimester  ordfører 
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