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Samarbeidsavtale mellom Nannestad kommune og Øst Politidistrikt

Bakgrunn og formål

Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som

gjennomføres  i  nærpolitireformen.

Målet med nærpolitireformen er:

Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å

forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal

utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles

robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

(Prop.61 LS (2014—2015))

Noen av hovedelementene i reformen, som er presisert  i  Prop. 61 LS, er:

— styrking av nærpolitiet gjennom krav til polititjenesten

-  bedre samarbeid mellom politiet og kommunene

i denne avtalen mellom politiet og Nannestad kommune reguleres samarbeidet mellom partene på

områdene forebygging, beredskap og samfunnssikkerhet  i  tråd med målet  i  nærpolitireformen.

Gjennom et tettere strategisk samarbeid ønsker partene å være best mulig rustet til å forebygge

kriminalitet og møte fremtidige utfordringer.

Politikontakten

Det er innført en ordning med politikontakt ved Ullensaker lensmannskontor. Politikontaktens

viktigste oppgaver er:

0 Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle

. Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i Nannestad kommune

. Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i

Nannestad kommune

. 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. Den vil være bindeleddet ut til

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

For å oppnå dette må politikontakten være en pådriver for at politiet:

. Sørger for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktører i

kommunen



. Presenterer politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbildet (trendutvikling) i

Nannestad kommune og sammenholde det med kommunenes egne analyser og funn

. Har god lokalkunnskap, nødvendige fullmakter og stor  tillit  i lokalsamfunnet

. Etablere kontakt med  andre  offentlige myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner,

frivillige  foreninger og andre sentrale aktører

Partene ønsker at politikontakten skal levere tjenester og samarbeide i henhold til de ovenstående

punktene, tilpasset det eksisterende etablerte samarbeidet, med lensmannskontorets forebyggende

avdeling.

Nannestad kommune er en av de  hurtigst  voksende kommunene  i  landet, noe som  gir  et sterkt press

på alle typer infrastruktur og stiller store krav til strategisk planlegging og gode prosesser. Plan og

bygningsloven pålegger kommunen å se dette  i  et kriminalitetsforebyggende perspektiv. Det er

behov for et  tidlig og tett strategisk samarbeid  i  plan og utviklingsarbeidet. Det er partenes ønske at

politikontakten deltar  i  dette arbeidet og samtidig har en tett dialog med rådmann og ordfører.

Samordnin av rus- o  kriminalitetsforeb ende tiltak for barn o un e SLT

Nannestad kommune jobber etter SLT—modellen og har SLT-koordinator som ivaretar oppgavene.

SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge (0  — 23 år).

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.

SLT-koordinatorens viktigste oppgaver kan beskrives med  fire  nøkkeltemaer:

' Identifisere problemområder

. Innhente og formidle kunnskap

.  Initiere  tiltak—gi ansvar

. Aktiv samordning

SLT støtter på alle generelle forebyggende planer og har spesiell fokus på rus, kriminalitet, vold  i

nære relasjoner og radikalisering og voldelig ekstremisme. SLT-koordinator koordinerer behov og

ressurser, og fungerer som bindeledd, pådriver og inspirator i  SLT-nettverket. SLT-koordinator deltar  i

alle møter på alle nivåer.

Politiråd

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale

kriminalitetsforebvggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med

samfunnssikkerhet.

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom  politi  og kommune skal politirådet bidra til

involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren  i  det

kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen  beredskap og samfunnssikkerhet.

Politirådet skal fatte strategisk beslutning om felles satsningsområder. Videre for  prioriteringer

knyttet til SLT-arbeidet som styringsorgan, med fokus på det forebyggende arbeidet rettet mot barn

og unge  i  alderen 10  — 23 år.



Politirådet skal videre ha funksjon som styringsgruppe for det formelle samarbeid som er eller vil bli

etablert mellom partene.

Politirådet består av følgende faste medlemmer:

'  Ordfører

'  Rådmann

'  Lensmannen i Ullensaker lensmannsdistrikt

'  Avsnittsleder forebyggende enhet

'  Politikontakt

'  SLT-koordinator

Partene kan  itillegg stille på møter med de rådgivere hver av partene til en hver tid finner

hensiktsmessig. Ordfører leder møtet. SLT-koordinator er rådets sekretær.

Politirådets møtefrekvens settes til fire møter  i  året. Hver av partene kan anmode om ekstraordinære

møter.

Ett av de årlige møtene søkes gjennomført som et fellesmøte med Ullensaker og Gjerdrum og med

deltakelse fra leder GDE1 Romerike og en representa nt for Felles enhet for operativ tjeneste (FOT).

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.

Evaluering

Samarbeidet mellom politiet og Nannestad kommune må evalueres løpende og nødvendige

tilpasninger gjennomføres underveis. Det er også viktig å avklare forventninger mellom politi,

kommune og andre samarbeidsaktører med jevne mellomrom.

Avtalen kan kun endres ved begge parters samtykke.

Avtalen opphører ved en av partens oppsigelse.
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