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Status for nye politikontaktene (PK’ene)
og spørreundersøkelsene til disse og til
SLT-koordinatorene (SLT-K) (1)
• Distriktet ligger langt etter oppsatte frister for bemanning av
de nye politikontaktene (PK’ene)
• Ført til forsinkelser for oss mht utsendelse av survey til
PK’ene
• 13 nye politikontakter ansatt i GDE Nord (primo juni) – 12
av disse har svart
• 4 PK’er på plass i GDE Sør i løpet av september –
survey’en sendes fortløpende til de som ansettes som
PK’er i GDE Sør og GDE Midt
• Resten av PK’ene i distriktet estimert på plass i løpet av
månedsskiftet oktober/november
• Spørreskjema til alle SLT-K i Trøndelag utsendt for ca. 1
uke siden
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Gjennomførte forskningsaktiviteter pr.
dags dato (1)
• Omfattende dokumentstudier – regional leder for
politireformen har gitt tilgang til og skaffet til veie
både gamle og nye dokumenter ettersom de var
tilgjengelige
• Møter og intervju med toppledelsen i
politidistriktet – noen gjentatt flere ganger
• Fortløpende dialog med regional prosjektleder og
med leder for forebygging i politidistriktet
• Samtaler med SLT-K
• Samtaler med lederne for KS i Trøndelag

www.tfou.no

Gjennomførte forskningsaktiviteter pr.
dags dato (2)
• Deltakelse(bidrag på heldags samlinger for PK’ene
(primo jan og ultimo mai 2018 og planlagt samling
primo september
• Deltakelse/bidrag på samling for SLT-K i Trøndelag
medio oktober
• Intervju med nåværende politikontakter og lensmenn
• Survey til politikontaktene i politidistrikt Trøndelag er
igangsatt
• Survey til SLT-K i Trøndelag igangsatt
• Øvelser i forebygging initiert og vil igangsettes i
utvalgt politiråd oktober/november
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Spørreundersøkelser til
Politikontakter – SLT-koordinatorer
Tema /problemstillinger

Politikontakt og SLT-koordinator
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•
•

•
•

Andre politifunksjoner enn politikontakt? Andre funksjoner
enn SLT-koordinator?
Hvilken kunnskap om kommunene er det viktig å ha for at
politiet skal kunne samarbeide og samhandle best mulig i det
forebyggende arbeidet?
Er det viktig at politikontakten er tilstede/synlig i kommunen
på fast sted og fast tidspunkt hver uke?
Hvordan sikre at politikontakten er tilgjengelig (prioriter)
• Fast fysisk møtepunkt (på f.eks kommunehuset)
• Telefon
• Sosiale medier
• E-post

•

Hvordan er tilgjengeligheten til politiet i din kommune?
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Samarbeid om
kriminalitetsforebyggende arbeid
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• SLT-koordinator
– Har kommunene SLT-koordinator
– Hvor stor stillingsressurs er satt av til denne funksjonen?
– Er dette en tilfredsstillende stillingsressurs?

• På hvilke områder har politi og kommune samarbeidet
om kriminalitetsforebyggende tiltak i løpet av de siste 6
månedene
• Hvordan samhandler og samarbeider kommune og
politi om det forebyggende arbeidet?
• I hvor stor grad deler kommune og politi
informasjon/kunnskap/erfaringer for å kunne forebygge
kriminalitet?

Samarbeid om
kriminalitetsforebyggende arbeid
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•
•
•
•

•

Hva er de største kriminalitetsutfordringene i kommunene?
I hvilken grad gjenspeiler disse utfordringene seg i
kommunale satsinger eller tiltak
I hvor stor grad gjenspeiles kommunenes behov/ønsker i
politiets prioriteringer/tiltak i kommunen?
Hva er det politikontakten/SLT-koordinatoren oftest
samarbeider med kommunen om i det
kriminalitetsforebyggende arbeidet?
Hvordan vurderes det kriminalitetsforebyggende samarbeidet
med følgende aktører
–
–
–

Kommunale etater/virksomheter
Næringsliv
Frivillige lag og foreninger
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Om politiråd:
• Er det politiråd i kommunen?
• Er det inngått samarbeidsavtale mellom kommunen og
politiet (politirådsavtale)?
• Har politirådet utviklet helhetlige og forpliktende
handlingsplaner for det kriminalitetsforebyggende arbeidet?
• Er noen av kommunene med i et interkommunalt politiråd?
• Hvis ja - har disse kommunene egne politiråd i tillegg?
• Hvem fra i politiet deltar i politirådet i kommunen(e)
• Hvilke fordeler eller ulemper er det med interkommunale
politiråd?

Kompetanseprofil
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Hvor viktig er hver av disse kompetansene er for å kunne løse
oppgaven og fylle rollen som politikontakt?
Nødvendige kompetanser
•
Politiskole/Politihøgskole/master rettsvitenskap
•
Bred erfaring og innsikt i etatens arbeidsområder
•
Bred kompetanse og erfaring fra forebyggende politiarbeid
•
God muntlig og skriftlig formuleringsevne, herunder gode IKT-kunnskaper
•
Plettfri vandel
Ønsket kompetanse
•
Videreutdanning i Kriminalitetsforebygging
•
Erfaring fra tverretatlig samarbeid
•
Erfaring som lensmann el politistasjonssjef
Personlige egenskaper
•
Relasjonsbygger
•
God koordineringsevne
•
Være resultatorientert
•
Gjennomføringskraft
•
Gode kommunikasjonsferdigheter
•
Samfunnsengasjement
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Vurdering av hovedoppgavene til politikontakten
Hvor krevende er det å fylle disse oppgavene
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•

•
•

•

•

.

Være dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging. Sørge for
oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets
nærpolitirolle
Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle
kommuner
Være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og
de ulike aktørene i den enkelte kommune, også kommuner der
politiet ikke har eget tjenestested
Bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og
erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i
kommunen
Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd om og
følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak

Vurdering av politikontaktens øvrige oppgaver
Hvor krevende er det er å fylle disse oppgavene.
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•
•
•
•
•

•
•

Opparbeide god lokalkunnskap og kunnskap om spesielle forhold i eget
distrikt og i den/de kommunene hun/han er politikontakt for
Være til stede i hver kommune en eller flere dager i uken
Ha faste møtepunkter og sørge for oppfølgning av forpliktende avtaler
mellom tjenesteenhet og kommune
Arbeide kunnskapsbasert og målrettet, og ha tett samarbeid med
distriktets etterretningsfunksjon
Fange opp forebyggende oppgaver som skal videreformidles internt og til
aktuelle samarbeidsaktører i kommunen gjennom systematisk bruk av
politiets teknologiske verktøy
Delta i et større fagmiljø med andre kriminalitetsforebyggere, og bidra i
annet kriminalitetsforebyggende arbeid
Være utøvende ledd for næringslivskontakt, radikaliseringskontakt og
andre ved store geografiske avstander eller andre relevante forhold
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Forventninger og politireform
• Hvilke forventninger har politikontaktene og SLTkoordinatorene til jobben sin?
• Hvilke betingelser må være oppfylt for at politikontakt
og SLT-koordinator skal kunne fungere optimalt?
Måloppnåelse
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.

• I hvor stor grad er dette målet nådd per i dag?

Tentative analysperspektiv
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Modell for å analysere samskaping og sam-ledelse
av samarbeidet mellom kommunene og politiet om
kriminalitetsforebygging

Modell for analyse av forankring og handlingsrom
i det kriminalitetsforebyggende samarbeidet internt i
og i mellom politi og kommune
Ansvar

Legitimitet

Frihet til/
Frihet fra

Lojalitet

Myndighet
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Følgeforskningens potensielle effekter
(1)
• Bidra til å klargjøre felles verdier og målbilder for det
kriminalitetsforebyggende arbeidet
• Aktualisere relevante medvirkningsprosesser i og mellom
kommune og politi for å skape god forankring og
erkjennelse om felles verdigrunnlag og felles
handlingsrom
• Bidra til å utvikle gode betingelser for konstruktiv lagånd i
samarbeidet ved å diskutere betingelser for
anerkjennelse, tillit, medvirkning og kommunikasjon
mellom politi og kommune
• Aktualisere og delta i oppstrøms- og nedstrøms
prosesser for informasjons- og erfaringsutvikling i
politiet/kommunene og horisontalt mellom disse
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