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Innledning

Målet med politirefomien er å skape 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.

Nærpoliti skal være et politi som:
. Er lokalt tilstedeværende

. Har god lokalkunnskap

. Har en bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere

. Vektlegger og balanserer forebygging, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap

Sarpsborg kommune består av 55.000 innbyggere. Det er gjensidig samarbeid mellom kommunen og
politiet fi-a forebyggende og kontrollerende innsats til beredskapsarbeid innen flere fagområder på
ulike nivåer. Samarbeidet mellom kommunen og politiet for et tarygt lokalsamfunn, skjer både på
individ, gmppe og samfuimsnivå. Sarpsborg politistasjon er lokalisert i Sarpsborg bysentrum nær
rådhuset.

Politiet og Sarpsborg kommune skal arbeide kunnskapsbasert med utgangspunkt i data og analyser for
en helhetlig tadminalitetsforebyggende innsats og et trygt lokalsamfunn for innbyggerne. Det skal
arbeides for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet,
bakenforliggende og utløsende årsaker knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. Denne
samarbeidsavtalen skal sees i sammenheng med politirådsavtalen og SLT-modellen.

Som en del av nærpolitireformen er det etablert politikontakt til alle landets kommuner. Politiet skal ha
samarbeidsavtaler med alle kommuner utarbeidet ut i fra lokale forhold og behov.

Forpliktende samarbeid

Politirådet i Sarpsborg
Politirådet i Sarpsborg har egen undertegnet samarbeidsavtale med felles satsingsområder rettet mot
hele befolkningen. Forrige var datert 30.01.2018. Avtalen revideres hvert Qerde år etter kommunevalg.

Godkjente satsingsområder for politirådet i Sarpsborg perioden 2019-2023:
. Forebygge barne- og ungdomskriminalitet
. Samhandlmg for å forebygge vold i nære relasjoner
. Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
. Koordinert samhandling mellom politi og hjelpetjenester urnen rus og psykisk helse
. Forebygge kriminalitet og vold i det offentlige rom
. Helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid for trygt lokalsamfunn

SLT-modellen i Sarpsborg
Sarpsborg ble godkjent som kriminalitetsforebyggende SLT lokalsamfium av Det
kriminalforebyggende råd etter søknad i 2001. Politirådet i Sarpsborg er styringsgmppe for SLT-
modellen. Sarpsborg har egen kriminalitetsforebyggende tiltaksplan sammen med politiet for perioden
2018-2022.

Målgruppe for SLT-modellen i Sarpsborg
. Unge mellom 13-25 år, med vekt på unge som er utsatt for miljøer med rus og kriminalitet.
. SLT-modellen i Sarpsborg har utvidet målgmppe innen områdene å forebygge voldelig

ekstremisme, trygt uteliv og bekjempelse av kriminelle MC-gj enger.
. Ansatte i politiet, fylkeskommunen og Sarpsborg kommune, sam.t andre aktører som arbeider

med unge.



Innsatsområder for SLT-modellen i Sarpsborg
. Trygge inkluderende miljø for unge
. Metodisk forebygging mot utsatte målgrupper
. Tett oppfølging av unge lovbrytere, og unge som er utsatt for himinalitet
. Forebygging, beredskap og oppfølging av hatknminalitet og voldelig ekstremisme

Ansvarlig alkoholhåndtering og trygt uteliv
Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon har et strukturert samarbeid om ansvarlig
alkoholhåndtering gjennom MAKS uteliv Nedre Glomma. MAKS uteliv er en vedtatt
samarbeidsmodell for tre kommuner, to politistasjoner og utelivsnærmgen med egen mtinehåndbok.
Det er etablert tverretatlige kontrollsamarbeid med politiet og tilsynsmyndigheter. Samarbeidet og
innsatsområdene er kunnskapsbasert, med årlig evaluering. Sarpsborg kommune og politiet har
samarbeid om ulike ms-og krimmalitetsforebyggende tiltak og holdmngskampanjer.

Vold i nære relasjoner
Samhandling mellom kommune og politiet er forankret i eget haudlingsprogram. Alle berørte tjenester
og politiet deltar i et nettverk ledet av Krisesenteret med eget mandat.

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
Samhandling mellom kommune og politi fra forebyggende innsats, motta bekymringer og håndtere
voldelig ekstremisme er et prioritert fagområde, forankret i Politirådet, og i kommunens
beredskapsplan.

Dette er eksempler på forpliktende samarbeid mellom Sarpsborg politistasjon og Sarpsborg kommune
med mandat og/eller vedtatt sanihandlmgsmodell.

Politikontakt i Sarpsborg
Sarpsborg koimnune er tildelt en politikontakt. Kommunen har flere faste kontaktpunkter med ulike
ledere og ansatte ved Sarpsborg politistasjon og Øst politidistrikt innen forebyggende, kontrollerende
og beredskapsområder. Det er viktig dette viderefizires og opprettholdes.

Funksjonen politikontakt skal være en pådriver for at satsingsområder og tiltak som bestemmes i
Politirådet og SLT-modellen blir gjemiomført. Politikontakten skal medvirke til igangsetting av
sbnkturert samhandling for å ivareta det overordnede og planmessige kriminalitetsforebyggende
samarbeidet mellom Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon. Politikontakten skal bidra til
kunnskapsdeling mellom politiet og kommunen, samt sammenholde politiets analyser med
kommunens. Politikontakten vil være en av politiets flere kontaktpunkter opp mot nærmgsliv,
mteresseorganisasjoner og lag/foreninger i Sarpsborg.

Forventninger til samarbeid
Forventninger at kriteriene i Prop. 61 (2014-15) puiikt 5.3 ivaretas innen områdene pubUkumsservice,
forebygging, tilgjengelighet og beredskap av Øst politidistrikt for Sarpsborg sme mnbyggere.

Samarbeidsavtaler

Det forventes at samarbeidsavtaler og saksgang for Politirådet og oppfølging av SLT-modellen blir
prioritert av både Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon. Politikontakt skal ha samarbeid med
SLT-koordinator for å sikre helhetlig kriminalitetsforebyggende mnsats.

Kriminalitetsforebyggmg skal vektlegges både hos Sarpsborg koiiunune og Øst politidistrikt for å
sikre et trygt lokalsamfium. Politivedtektene benyttes aktivt. Politikontakt skal fialge opp at politiet gir
krimmalitetsforebyggende innspill til høringer på ulike kommunale planer.



Organisering av samarbeidet
Politikontakten er lokalisert ved forebyggende avsnitt på Sarpsborg politistasjon.

Funksjonen politikontakt skal ha jevnlig kontakt med SLT-koordinator. Politikontakt har tilgjengelig
møteplass på rådhuset. SLT-koordinator har adgang til Sarpsborg politistasjon. Politikontakten vil
sammen med relevante politiledere ha faste møtepunkt i Politirådet og SLT-modellens nivåer, samt på
bestemte samarbeidsmøter.

Nærpolitipatruljen skal arbeide kunnskapsstyrt og målrettet i Sarpsborg etter de fiaringer og planer som
til enhver tid besluttes i politiråd og andre samarbeidsfora. Forebyggende umsats er politiets
primærstarategi. Synlig og tillitsbyggende nærpolitiarbeid skal vektlegges. Strukturert og nært
samarbeid mellom kommunens skoler og politiet er viktig for å ivareta trygge oppvekstmiljø, samt
fange opp bekymringer tidlig. Sarpsborg politistasjon skal arbeide aktivt for god samhandling innen
kriminalitetsforebyggmg, samfuimssikkerhet og beredskap sammen med Sarpsborg kommune sine
tjenester jamfør felles satsingsområder i politirådet.

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 fntak
skal innhentes.

Evaluering
Samarbeidet mellom politiet og Sarpsborg koinmune evalueres løpende i ulike samarbeidsmodeller,
tiltak og prosjekter. Politirådsavtalen revideres hvert ̂ erde år. Evaluering av denne samarbeidsavtalen
utarbeides av SLT-koordinator og politikontakt, og fremmes som egen sak til Politirådet.

Sarpsborg 14.02.2020
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Vedlegg 1. Kontaktinformasjon datert 14. 02.2020

Kontaktinformasjon politiet
Øst politidistrikt, postboks 3390, 1402 Ski, tlf. 64993000/02800.
Politivakta, Sarpsborg politistasjon, åpningstider: Mandag-fredag kl. 0830-1430.

Navn og funksjon
Pål Brandstorp
Politikontakt

Helge Stangeland
Avsnittsleder forebyggende
Kjetil Lunde
Seksjonsleder Nærpoliti
Roger Bøe

Avsnittsleder patrulje/
avsnittsleder krimvakt

Beatrice Bøe

Tjenesteenhetsleder
John Lunder

Telefon
64996101,
99354373
47458501

64996045,
91750938
64996066,
48165239

64995484/48165252

64996034,

E-post
Pal. Andre. Brandstor olitiet. no

Hel e. Gulbrandsen. Stan eland olitiet. no

k'etil. lunde olitiet. no

roger. boe@Dolitiet. no

beatrice. boe olitiet. no

John. Rune. Lunder olitiet. no

Geografisk driftsenhetsleder 90533099

Sarpsborg kommune er tildelt politikontakt Pål Brandstorp. l hans fravær vil avsnittsleder ved forebyggende
avsnitt Helge Stangeland og/ eller nærpolitisjef Kjetil Lunde ivareta politikontaktfunksjonen.

Kontaktinformasjon Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune, servicetorget telefon 69 10 80 00, servicetor et sår sbor . com
Post: Postboks 237, 1702 Sarpsborg ostmottak sår sbor . com
Besøk: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg

Navn og funksjon
Tone Faale
SLT-koordinator

Kirsti Skaug
Direktør helse og velferd
Erik Bråthen

Direktør oppvekst
Hasse Ekman

Kommunedirektør teknisk

Sigmund Vister
Kommunedirektør samfunn
Unni Skaar

Kommunedirektør

Sindre Martinsen- Evje
Ordfører

Vakttelefoner

Legevakt
Barnevern

Krisesenteret

Vei, vann og avløp

Telefon

982 17 686

908 33 359

902 76 614

913 90 955

995 46 461

913 36 987

977 13 779

E-post
tsfa@isarDsborg.com

kirsti.skaug(5)sarDsborg.com

erik. braathen sår sbor . com

hasse. ekman sår sbor . com

sigmund. vister@sarpsborg. com

unni. skaar sår sbor . com

sindre.martinsen. ev"e sår sbor .com

116 117
91117 140
69 10 87 00

69 10 80 00 (ved automatisk svar tast 3)




