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POLITIRÅD I FAUSKE

Vedlegg: Forslag på avtale om formalisert samarbeid mellom Fauske kommune og Fauske lensmannskontor

Samarbeidsavtle Fauske kommune - Fauske lensmannskontor

Sammendrag:

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd for å etablere et mer formalisert
samarbeid mellom politidistriktene og kommunene.

I dag har Fauske kommune innført SLT~ordning og arbeider med kriminalitetsforebygging etter
SLT -modellen (Samordning om lokale kriminaltetsforbyggende tiltak).

Fauske kommune og Fauske lensmanskontor har tradisjon for godt samarbeid på en rekke av
samfuets utfordrnger noe som gjenspeiles i eksisterende samarbeidsavtale.

Etablering av politiråd vil yterligere forsterke dette samarbeidet. I tilegg betyr etablering av
politiråd at målgruppen for arbeid med ((trygghet og trivseh) vil være alle innbyggerne i Fauske
kommune.

Saksopplysninger:

Regjeringen har besluttet at det skal opprettes lokale politiråd for å etablere et mer formalisert
samarbeid mellom politidistriktene og kommunene. Politirådet skal samle politi og lokale
myndigheter til systematisk samarbeid og felles idedugnader. Politirådet skal være en arena for å
omsette kunskap om lokale problemer til en samordnet innsats. Politirådet er definert som et
samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og i kommunen som har ansvar i forhold til
"trygghet og trivsel" i kommunen, Jfr. St.prp nr. 1 (2006 - 2007).

I dag har Fauske kommune innført SLT -ordning og arbeider med kriminalitetsforebygging etter
SLT -modellen (Samordning om lokale kriminaltetsforbyggende tiltak). Det innebærer en SL T-
styringsgruppe bestående av ordfører, rådman, lensman og enhetsleder kultu. SL T -
koordinator er sekretær for styringsgrppen. I tilegg er det etablert et SL T -arbeidsutvalg med en

bred representasjon fra offentlig, frivilig og privat sektor. Arbeidsutvalget er en ((operativ)) del
av SLT -arbeidet hvor SL T -koordinator forbereder saker og er sekretær.

I følge SLT -planen for Fauske kommuner er satsingsområdene:



. V ære løpende oppdatert på utvikling i bare- og ungdomsmiljøet, og iverksette tiltak

overfor risikoutsatte enkeltpersoner, grupper og/eller steder.
. Holdningsskapende arbeid mot foreldre/familer.

. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom offentlige instanser, næringsliv og frivilige
lag og foreninger.

. Øke bar og unges deltakelse og medvirkning i utvikling av et positivt oppvekstmiljø.

Målgruppen i SLT -arbeidet er barn og unge under 25 år.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune og Fauske lensmanskontor har tradisjon for godt samarbeid på en rekke av
samfuets utfordringer. Det vises i denne samenheng til eksisterende samarbeidsavtale.
Etablering av politiråd vil yterligere forsterke dette samarbeidet. I tilegg betyr etablering av
politiråd at målgrppen vil være alle innbyggerne i Fauske kommune.

Formålet med samarbeidet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og
få kunskap som er av strategisk betydnng i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må
foretas innenfor den enkelte sektor.
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God samandling mellom politi og kommune er viktig av flere grunner, som det også er gode
erfaringer på i SL T -arbeidet. 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 innytelse på planer og prioriteringer. Politiet håndterer ofte symptomer,
mens bakenforliggende årsaker primært kan løses av kommunen.

Det er ikke noen motstrid mellom SL T -ordningen og opprettelse av politiråd og det anbefales at
politiråd erstatter SL T ~styringsgruppe, og at politirådet blir representert ved ordfører, rådmann,
lensman. Ordfører bør være politirådets leder. Forebygging av barne. og ungdomskriminalitet
kan fortsatt samordnes gjennom SLT arbeidsutvalg, og en kan prosjektorganisere andre
forebyggende tilak soin politirådet ønsker iverksatt. Der det er ansatt SLr -koordinator bør
denne-koordinere-både-satsningen-på-forebyggingav-barne~og-ungdoms1ciminalitetog-de..andre-..--
prosjektene vedtatt av politirådet.

INNSTILLING:

Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådman og
lensman. SLT -koordinator er sekretær for rådet.

Even Ediassen
Rådman
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Avtale om formalisert samarbeid mellom Fauske kommune og Fauske lensmanskontor



Innledning.

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et mer formalisert samarbeid mellom politidistriktene og
kommunene, jfr. omtalen i St.prp nr. 1 (2006-2007) side 92.
Det skal opprettes lokale politiråd som samler politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid
og felles idedugnader. Dette gir en arena for å omsette kunskap om lokale problemer ti en samordnet
innsats, jfr. St.prp nr. 1 (2006~2007) side 14 -15.

Politiråd derfnres som et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og i kommunen som har et
ansvar i forhold til"trygghet og trivsel" i kommunen.

Det er enighet mellom politiet og Fauske kommune om å opprette politiråd.

Formål.

Fauske kommune og Fauske lensmannskontor har tradisjon for godt samarbeid i en rekke av
samfuets utfordringer. Det vises i denne sammenheng til eksistrende samarbeidsavtale.

Formålet med samarbeidet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få
kunskap som er av strategiskbetydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må foretas
innenfor den enkelte sektor.

Gode samvirkerelasjoner mellom politi og kommune er viktìg av flere gruer. SLT-modellen
(samordning av lokale 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 Fauske skal være lokalt foranket med følgende representanter;

Fra Fauske kommune: Ordfører og Rådmann

Fra Fauske lensmannskontor: Lensmannen og den han måtte utpeke.

Ordfører er rådets leder.

SLT-koordinator er referent

Parene kaller ved behov saksbehandlere for presentasjoner.

Politirådet skal ivareta funksjonen som styringsgruppa for SLT -arbeidet i Fauske kommune.

Eksisterende samarbeidsavtale videreføres
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Gjennomføringen

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

Det etableres en fast møtestruktur, knytet til sentrale milepæler i plan- og budsjettarbeidet i Fauske
kommune og Salten polìtidistrikt/Region Indre.
Felles forståelse for etatens planlegging er en viktig faktor for å lykkes sammen. Som et minimum skal
rådet tre sammen vår og høst.

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

oppvekstplan for Fauske kommune, SLT, bar og ungdom, barnevern, fritid, ordenssituasjonen,
trafikkorhold, forhold til skjenkitiglutelivsbraisjen og narkotikasituasjonen.

. Rådetkan behandle et hvert krìminalitetsforebyggende tiltak, ogsåreaktive tilak.

Politiet og lokalsamfunnet.

Politidirektoratet har utvilet informasjonsheftet "Politiet og lokalsamfunnet". Dette er en veileder om
politiets kommunikasjon og samandling med kommuner og andre aktører på lokalt og regionalt nivå.
Veilederen brukes i politidistriktetie og mange kommuner, og kan legges til gru for de
samarbeidsordninger som etableres mellom Fauske kommune og Fauske lensmannskontor.

Rapportering.

Fauske kommune og Fauske lensmannskontor tar inn rapportering om politiets virksomhet i sine egne
årsmeldinger.

Fauske, den........................

...................................... . ................ ._.... .0....................

Ordfører i Fauske Lensmannen i Fauske
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FAUSKE KOMMUNE - FAUSKE LENSMANNSK NTOR

Revidert: 04. november 2009 av Petter Grønås og Ragnar Pettersen.

1. POLITISK NIV Á:

Lensmannen møter kommunestyret i janfebr. og orienterer om året som er gått, og redegjør
for planer inneværende år.
Lensmannen møter i formanskapet i første møte etter sommerferien.

Ansvarlig: Ordfører.

I

2. KOMMUNALT LEDERNIV Á:

Lensmannen møter rådman, kommunalsjefer og utpekte enhetsledere i februar og september.
Tema avtales foran hvert møte.

Ansvarlig: Rådmann.
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3. ENHETSNIVÅ:

A) Barnehager og Skoler

. Samtlige barehager i Fauske kommune skal besøkes eller komme på besøk på

lensmanskontoret i løpet av året.
. Det gjennomføres årlige refleksdemonstrasjoner for 2.trinn på alle skolene i

samarbeid med trafikkaglig foru.

. Forespørsler om foredrag innen ulike emner skal i utgangspuntet

imøtekommes. Dette dreier seg i hovedsak om skoleklasser, foreldremøter,
temakvelder m.m. Forespørselen rettes til lensmanen som utpeker
foredragsholder.

Hver vår avholdes et møe mellom partene for å sette opp detaljert innolds- og
tidsplan for samarbeidet påfølgende skoleår. Planen skal være ferdig innen
l.mai.

Ansvarlig: Kommunalsjef

B) Kultur

. Ungdomsrådet.
1. Lensmanen møter ungdomsrådet i første møte etter

konstitueringen.
2. Lensmanen møter ungdomsrådet i jan/febr. For å orientere om

straffesakssituasjonen i kommunen der ungdom er innblandet.
. Ungdomsklubbene.

Samtlige ungdomsklubber skal besøkes regelmessig. Behov for ytterligere
tilstedeværelse meldes lensman halvårsvis.

. Enhet kultur bes vurdere og komme med innspil og forslag til nye
samarbeidstiltak i samarbeid med ungdomsrådet.

Ansvarlig: Lensmann/enhetsleder kultur.

C) SosialIAV

. Samarbeidet her er mer hendelsesstyr, men det avholdes halvårlige

samarbeidsinøter mellom Fauske kommune og lensmanskontoret hvor
samarbeidet evalueres og gjensidig informasjon om utfordringer og
problemområder utveksles.

Ansvarlig: Lensmannen/leder NA V

D) Flykningekontoret/voksenpedagogisk senter
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. Lensmanskontoret har årlig 3 timer undervisning for elever på
Voksenopplæringen om politiets oppgaver i Norge som et ledd i
samfunsfagudervisningen.

. Lensmanen har en årlig gjennomgang om situasjonen i Fauske kommune sett
fra et politimessig synspunt på et fellesmøte for alle flykninger/asylsøkere.

. Lensmannen delta i ett årlig møte i Kontaktutvalget for utlendinger.

. Flykningekontoret har møter/konsultasjoner med lensmanskontoret etter

behov.

Ansvarlig: Flyktningekonsulent/enhetsleder voksenpedagogisk senter/lensmann

E) Barne og famileenheten

. Politiførstebetjenten deltar i kommunens kriseteam som er opprettet til støte

for familer og andre som opplever alvorlige krisesituasjoner, brå og uventet
død. Har møte en gang i kvaralet.

. Lensmanen skal være medlem i styingsgrppen for SLT arbeidet i Fauske. .
Endelig strutur og opplegg forutsettes være på plass i løpet av 2009

. Lensmanskontoret møter på familesentret ved behov.

Ansvarlig: Lensmann/leder Barne ogfamileenhet

F) Frivillghetssentralen

. Frivilighetssentralen er en paraplyorganisasjon for ca. 1801ag og foreninger i
Fauske kommune og vil være bindeledd mellom politiet og disse. BL.a.
organiserer de Natteravnene. Lensmanen møter på årsmøtet.

G) Eldrerådet

. Lensmannen møter i eldrerådet en gang i året.

Ansvarlig: Ingrid Alterslgær

4. Fauske Videregående skole

. I den videregående skole deltar lensmann, ordfører og miljøarbeider på et

frokostmøte med samtlige hybel boende skoleelever like etter skolestart.
. Leni'man har møte med samtlige russ i løpet av apriL.

!
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