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ETABLERING AV POLITIKONTAKTORDNINGEN I NORDLAND PD
Innføring av politikontaktordningen er besluttet jfr. samledokument for enighet
mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om
Nærpolitireformen.
Alle kommuner skal ha en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i kommunen
vedkommende er kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpunkt mellom politiet, publikum
og de ulike aktørene i den enkelte kommune også der man ikke har egne tjenestesteder.
Politikontaktene skal ha en eller flere dager iuken der de er til stede i kommunene der det ikke
er tjenestested.
Detaljer vedrørende samarbeidet må utarbeides i dialog med den enkelte kommune, og sees i
nær sammenheng med politiråd.
I Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikt er det beskrevet at
politikontakten skal:
•
•
•
•
•
•

Sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktører
i kommunen
Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, sikre riktig bruk av metode og tiltak,
og ha tett samarbeid med etterretningsfunksjonen
Ha god kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt
Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeidet fungerer i alle kommuner
Ha faste møtepunkter i alle kommuner innenfor tjenesteenhetens ansvarsområde, etter
forpliktende avtale mellom tjenesteenhet og kommune
Sørge for kontakt med andre offentlige myndigheter, næringslivet,
interesseorganisasjoner, frivillige foreninger og ulike grupper i samfunnet

Nordland politidistrikt har hatt som utgangspunkt å etablere rollen som politikontakt sammen
med ny tjenestestruktur og som en del av personalløpet. Nå ser vi at personalløpet ikke vil
komme til å bli ferdig før i 2018 og av den grunn går vi allerede fra 15. juni i gang med å
etablere ordningen Politikontakt i din kommune.
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Ved etablering av politikontaktordningen er det viktig å ta vare på det allerede gode
samarbeidet som er mellom mange kommuner og lokalt politi. I mange kommuner har
lensmannen ivaretatt en form for politikontaktrolle frem til i dag, og mange lensmenn vil trolig
være aktuelle for å bekle politikontaktrollen også i fremtiden.
Politidistriktet etablerer ordningen nå, men vi gjør oppmerksom på at det som følge av
reformen kan komme endringer i hvem som skal fylle rollen.
Driftsenhetsledere/regionledere eller lensmenn som normalt møter i politirådet kommer til å
kontakte kommunen og informere om politikontaktordningen, enten i politiråd eller et annet
relevant fora. De vil initiere arbeidet med å lage en plan sammen med kommunen for å
avklare hvilken rolle politikontakten skal ha opp mot kommunene. De vil også initiere
samarbeid om hvordan politiråd skal fungere fremover.
Det er et ønske fra politidistriktet at kommunene, der det er hensiktsmessig, inngår samarbeid
om politiråd. For eksempel kan det være naturlig å ha et politiråd per tjenesteenhet, men man
må lokalt finne de riktige løsningene. Vi ønsker et godt samarbeid mellom kommunene, fordi
de utfordringene vi skal løse sjelden kan isoleres til en kommune.
Arbeidet videre med nærpolitireformen
Fra 15. juni har vi politikontaktene på plass, men det gjenstår fremdeles en god del arbeid i
nærpolitireformen. Politidistriktet har i mai etablert to arbeidsgrupper som skal jobbe med
henholdsvis organisering av de geografiske driftsenhetene og organisering av den sivile
rettspleien. Arbeidsgruppene vil levere sin innstilling til politimesteren i løpet av høsten 2017.
Når disse to viktige oppgavene er avklart vil politidistriktet sende ut brev med orientering om
tjenestetilbudet som politiet vil levere i hver enkelt kommune. Parallelt med dette vil arbeidet
med personalløpet i de geografiske driftsenhetene pågå og politiet vil jobbe med å få på plass
viktige funksjoner som:
• Etterretning
• Politipatruljen
• Tjenesteplanlegging
• Politikontakt/politiråd
• Felles straffesaksinntak
• Operasjonssentralen (starter opp fra 31. mai 2017)
Vi håper på et godt samarbeid og en fruktbar dialog mellom politikontakten og den aktuelle
kommunen. Det er viktig for politiet at vi har et nært og tett forhold til alle
samarbeidspartnerne i distriktet vårt, spesielt når det kommer til å forebygge kriminalitet. Vi
jobber for at Nordland skal været et trygt og godt sted for de som bor og ferdes her.
Spørsmål eller innspill kan rettes til din politikontakt (som tar kontakt i løpet av juni) eller du
kan ta kontakt med prosjektleder for PNP Nordland, Jan Tore Hagnes på epost adresse
jan.tore.hagnes@politiet.no
Med hilsen
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Politimester
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