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POLITIRÅD – et samarbeidsforum mellom den øverste ledelsen i 

Nome kommune og politiet 
 

Formål  

• Bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.  
• Være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og sikre 

utveksling av kunnskap og erfaring mellom lokalt politi og Nome kommune. 
• Bidra til å involvere og ansvarlig gjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende 

arbeidet og støtte opp under målsettingen om et lokalt forankret politi. 
• SLT styringsgruppe 
 

Deltakere:  

• Ordfører 

• Kommunedirektør 

• Politikontakt 

• Etatsjefene 

• Leder av utvalgene(helse- og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling) 

• Opposisjonsleder 

• Leder Nav Midt-Telemark og Nome 

• Leder Nome asylmottak 

• Rektor Nome videregående skole 

• SLT koordinator/kommunal radikaliseringskontakt,  

 

Organisering 

• Ordfører leder politirådet 

• Kommunedirektøren innehar sekretærfunksjon, og har ansvar for innkalling og referat 

• Det avholdes minst to politiråd i året(februar og oktober). 

• SLT koordinator utarbeide årshjul og møteplan, og skal bidra til god integrering mellom 

politiråd og øvrig kriminalitetsforebyggende arbeid. SLT koordinator skal tilføre 

politirådet kunnskap og styrke forankringen mellom det strategiske nivå og utførernivå, 

samt bidra til å iverksette og koordinere den operative innsatsen som politirådet har 

vedtatt 

 

Saker som kan behandles i politirådet 

• Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi skal 

behandles i politirådet. Typiske saksfelter: oppvekst/levekår/fritid, ordenssituasjonen, 

organisert kriminalitet, planlegging av fysiske omgivelser/reguleringsplaner, forhold 

rundt skjenking/utelivsbransjen, trafikkforhold/samferdsel, narkotikasituasjonen, 

integreringsspørsmål, prostitusjon/menneskehandel, radikalisering/voldelig 

ekstremisme, samt store arrangement der politiet skal involveres.   
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Politirådet fungerer som det styrende nivået i SLT modellen og skal: 

• Ha ansvar for kommunenes samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet 

blant barn og unge.  

• Angi klare mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebygging og sørge for å 

innarbeide disse i det kommunale planverket. 

• Sørge for innhenting av nødvendig kunnskap om de felt arbeidet rettes mot. 

• Ha det avgjørende ord når det gjelder koordinatorens faglige virksomhet, i samspill 

med de nettverk kommunen har etablert i SLT-arbeidet.  

 

Forankring 

• St.prp nr. 1 (2006-2007) der politidistriktene pålegges å etablere politiråd som et 

formalisert samarbeid med kommunene, og i Politidirektoratets rundskriv 2007/005 

gis politidistriktene oppdraget om å opprette politiråd. Se Politidirektoratets rundskriv 

2007/005 og 2013/012 om politiråd 

• Opprettelse av Politiråd i Nome kommune. Vedtatt i KS 3/9-09. Sak nr. 058/09 

• Valg av politiråd 2015-2019. Vedtatt i KS 19/11-15. Sak nr. 118/15  

• Forslag til organisering av tverrfaglig samarbeid i Nome kommune, journalpost 

15/13847 

• Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – 

nærpolitireformen)   

 

Lokalt planverk 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030  

• Ruspolitisk handlingsplan 2017-2022 

• Flyktningeplan for Nome kommune 2015-2019  

 

 

Nettressurs 

• https://konfliktraadet.no/slt-modellen/etablering-og-organisering/nivaene/  

• http://www.pkforum.no/  

• https://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og-debatt/Politiradet-som-rus--og-

kriminalitetsforebyggende-arena/  

• https://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Ansvarlig-

alkoholhandtering/Samarbeid/Samarbeid-mellom-kommuner/  

• https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Rapporter/2021/DFO-rapport-2021-1-Evaluering-

av-naerpolitireformen_statusrapport-2020.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.leka.kommune.no/getfile.php/2180/K.sak%2035%20-%20vedlegg%201%20Politidirektoratets%20rundskriv%2007-005.pdf
http://www.leka.kommune.no/getfile.php/2180/K.sak%2035%20-%20vedlegg%201%20Politidirektoratets%20rundskriv%2007-005.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Samfunnstryggleik/Rundskriv%20fr%C3%A5%20POD%20om%20politir%C3%A5d.pdf?epslanguage=nn
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-61-s-2014-2015/id2398784/sec1
https://www.nome.kommune.no/_f/p9/i83cce6d5-02e9-447e-993f-a89b4f8e9219/vedtatt-kommuneplan.pdf
https://www.nome.kommune.no/_f/p9/i61ba0b1a-fd4a-4364-a7f2-d9bd618e751b/ruspolitisk_handlingsplan_2017-2022_l393598.pdf
https://www.nome.kommune.no/_f/p9/ifaaba666-818f-40d8-8047-5d732e728d65/flyktningeplan_2015-2019_l350068.pdf
https://konfliktraadet.no/slt-modellen/etablering-og-organisering/nivaene/
http://www.pkforum.no/
https://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og-debatt/Politiradet-som-rus--og-kriminalitetsforebyggende-arena/
https://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og-debatt/Politiradet-som-rus--og-kriminalitetsforebyggende-arena/
https://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Ansvarlig-alkoholhandtering/Samarbeid/Samarbeid-mellom-kommuner/
https://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Ansvarlig-alkoholhandtering/Samarbeid/Samarbeid-mellom-kommuner/
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Rapporter/2021/DFO-rapport-2021-1-Evaluering-av-naerpolitireformen_statusrapport-2020.pdf
https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Rapporter/2021/DFO-rapport-2021-1-Evaluering-av-naerpolitireformen_statusrapport-2020.pdf

